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Subsidieregeling ‘gelijke kansen’ 
Gemeente Urk, juni 2020 

 

Inleiding 
 

Met deze subsidieregeling kunnen organisaties die actief zijn in de gemeente Urk eenmalige 

subsidie aanvragen voor activiteiten die vallen binnen het (gemeentelijk) 

onderwijsachterstandenbeleid ((G)OAB) voor doelgroepkinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 

jaar. Hier als het bieden van ‘gelijke kansen’ genoemd.  

 

Aanvragers mogen voor maximaal twee activiteiten subsidie aanvragen. Per activiteit wordt 

een apart formulier (bijgevoegd) ingediend. Als een aanvrager voor de activiteit gelijktijdig 

ook subsidie heeft aangevraagd bij een andere subsidieverstrekker, dan wordt daar melding 

van gemaakt. 

 

Aanvragers van deze subsidie kunnen zijn kinderopvangorganisaties die van de gemeente 

Urk structurele subsidie ontvangen voor het aanbieden van voorschoolse educatie (VE), 

basisscholen die eigen middelen krijgen van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid 

(OAB) (zie Bijlage 11), de bibliotheek die activiteiten uitvoert ten behoeve van taal- en 

leesbevordering in het Nederlands, het consultatiebureau dat activiteiten verricht met 

betrekking tot de indicatiestelling, werving en toeleiding van doelgroeppeuters naar VE en 

gastouder(bureau)s die VE willen verzorgen aan doelgroeppeuters. 

 

Artikel 1: voorwaarden 

 

Doelmatigheid en rechtmatigheid zijn belangrijke begrippen bij het aanvragen van deze 

subsidie. Met doelmatigheid wordt bedoeld dat de aangevraagde subsidie wordt ingezet 

voor haar doel: het verkleinen van (het risico op) taal- en onderwijsachterstanden van 

doelgroepkinderen ten opzichte van niet-doelgroepkinderen. Doelgroepkinderen zijn 

kinderen die vanwege (een combinatie van) minder gunstige sociale, culturele en/of 

economische thuissituaties een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onder rechtmatigheid 

wordt begrepen dat de subsidie overeenkomstig de regels wordt uitgegeven.  

 

In dit verband is het aan te bevelen dat organisaties die overwegen subsidie te willen 

aanvragen de Handreiking Inzet van GOAB-middelen 2019-2022 op www.goab.eu te lezen, 

welke als Bijlage 2 is toegevoegd. 

 

Artikel 2: subsidiabele activiteiten 

 

                                                           
1 In Bijlage 1 is een overzicht van de basisscholen met OAB-middelen in Urk opgenomen.  

http://www.goab.eu/
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De gemeente Urk biedt ruimte aan organisaties om subsidie voor activiteiten aan te vragen 

die a) in de voorschoolse periode (tussen 2,5 en 4 jaar) (denk aan scholingsactiviteiten voor 

beroepskrachten VE en hbo-coaches of versterking van educatieve kwaliteit), b) in de 

schoolse periode (4 t/m 12 jaar) (denk aan bevorderen van ouderbetrokkenheid of 

onderwijstijdverlening) en/of c) in de naschoolse periode (4 t/m 12 jaar) (denk aan brede 

school- of verlengde schooldagactiviteiten) worden uitgevoerd. De activiteiten moeten 

aansluiten bij GOAB op Urk 2019 – 2022, Uitgangspunten, thema’s, actiepunten. 

 

Er kan subsidie worden aangevraagd voor (de uitbreiding of intensivering van) bestaande 

activiteiten (die al geheel of gedeeltelijk door de gemeente worden gefinancierd), maar ook 

voor nieuwe activiteiten die nog niet worden gesubsidieerd vanuit de gemeente. Er kan 

subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die de gemeente volledig subsidieert, maar 

er kan ook subsidie worden aangevraagd voor (onder)delen van activiteiten, waarbij sprake 

is van cofinanciering vanuit de organisaties.  

 

De gemeente Urk wil met deze subsidie de samenwerking en afstemming tussen partners 

die betrokken zijn bij de uitvoering van het gelijke kansen-beleid bevorderen. Voor het 

realiseren van efficiënt en effectief beleid is het nodig dat organisaties de handen ineenslaan 

en in gezamenlijkheid een adequaat aanbod van hoge kwaliteit realiseren. Een aanvraag die 

door een consortium van organisaties wordt gedaan verdient de voorkeur boven een 

aanvraag die door een enkele organisatie wordt gedaan. 

 

Artikel 3: subsidieperiode 

 

De subsidie moet in de beleidsperiode 2019 – 2022 worden uitgegeven. Als de 

gesubsidieerde activiteiten na het afsluiten van deze beleidsperiode doorlopen, bestaat de 

mogelijkheid dat maximaal 50% van het toegekende subsidiebudget wordt overgeheveld 

naar de volgende beleidsperiode (2023 – 2026). Een eventueel restant wordt 

teruggevorderd door de gemeente. 

  

Artikel 4: subsidieplafond 

 

Het plafond voor deze subsidie wordt bepaald door het bedrag dat resteert nadat de 

gemeente Urk heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen binnen het GOAB (realiseren 

van voldoende gespreid en kwalitatief goed aanbod van 960 uur VE voor doelgroeppeuters, 

inzet van urennorm voor pedagogisch beleidsmedewerker VE, procedure van werving en 

toeleiding van doelgroeppeuters naar VE, resultaatafspraken e.d.), maar zal niet hoger zijn 

dan 50% van de specifieke uitkering onderwijs-achterstandenbeleid die de gemeente Urk 

van het Rijk krijgt. Dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld, en kan van jaar tot 

jaar fluctueren.  

 

Artikel 5: aanvraagperiode 

 

Aanvragen kunnen gedurende de gehele beleidsperiode 2019 – 2022 worden ingediend bij 

de gemeente Urk. Toekenning of afwijzing wordt binnen 10 weken bekend gemaakt. 

Wanneer het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond ontstijgt, wordt een keuze 

gemaakt op basis van beoordelingscriteria.  
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Artikel 6: beoordelingscriteria  

 

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt naast naar formele criteria als doelmatigheid en 

rechtmatigheid ook gekeken naar originaliteit, relevantie, kwaliteit, impact voor doelgroep en 

prijs-kwaliteit verhouding van de aanvraag. Bovendien maken aanvragen die in 

consortiumverband en met cofinanciering worden gedaan meer kans. 

 

Artikel 7: verantwoording 

 

De verantwoording van de subsidie wordt door de organisatie uiterlijk op zes weken na 

afronding van de activiteit opgeleverd aan de gemeente Urk. De verantwoording hangt af 

van de hoogte van de toegekende subsidie: hoe hoger de subsidie, des te zwaarder de 

verantwoording. Een subsidiebedrag tot € 10.000 wordt verantwoord met enkel een 

inhoudelijke verantwoording. Bij een subsidiebedrag van € 10.000 tot € 25.000 wordt een 

inhoudelijke verantwoording in combinatie met een financiële verantwoording gevraagd. Bij 

een subsidiebedrag van meer dan € 25.000 wordt daaraan een assurancerapport (verklaring 

van een onafhankelijke accountant) toegevoegd. De bepalingen van de algemene 

subsidieverordening gemeente Urk 2012 zijn van kracht. Hierin zijn ook aanwijzingen 

opgenomen ten behoeve van de controle van de subsidie. 

 

Organisaties die subsidie krijgen, geven een presentatie van verloop en bevindingen van de 

gesubsidieerde activiteit tijdens een nog nader te bepalen regulier overleg van de werkgroep 

-9 – 12. 

 

Artikel 8: betaling en bevoorschotting 

 

De betaling en bevoorschotting is als volgt: 90% van de aangevraagde subsidie wordt als 

voorschot uitbetaald aan de aanvrager. Na afloop en presentatie volgt het restant van de 

uitbetaling (10%). Alleen de hoofdaanvrager ontvangt subsidie, welke onderling naar 

inspanning verdeeld wordt tussen hoofd- en mede-aanvrager(s) indien een consortium een 

subsidie aanvraagt voor gezamenlijke activiteiten. 
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Bijlage 1:  Overzicht van besturen en basisscholen in Urk die OAB-middelen 

krijgen van het Rijk  

 

Schoolbesturen ontvangen voor hun scholen OAB-middelen van het Rijk. Dit geld wordt via 

de lumpsum uitgekeerd en is in principe vrij besteedbaar, in tegenstelling tot de GOAB-

middelen die de gemeente krijgt. In de volgende tabel wordt een overzicht geboden van de 

OAB-scholen in de gemeente Urk (de betreffende schoolbesturen ontvangen de middelen). 

Het gaat om de bedragen in het schooljaar 2020/2021. 

 

Tabel B2.1 Scholen van Rehoboth die OAB-middelen krijgen 

School Financiële middelen 

Wilhelmina € 46.858 

De Regenboog € 49.636 

C. Zeeman € 23.181 

Prinses Beatrix € 43.263 

Groen van Prinsterer € 38.664 

Harmpje Visser € 7.060 

Trits Bodaschool € 8.136 

Totaal € 216.798 

 

Tabel B2.2 Scholen van Stg tot instandhouding en oprichting van één of meer scholen 

voor PO en VO die OAB-middelen krijgen 

School Financiële middelen 

Dr. Maarten Luther € 47.417 

Dominee E du Marchie van Voorthuysen Basisschool € 13.190 

Totaal € 60.607 

 

Tabel B2.3 Scholen van School Bestuur Johannes Calvijnschool Urk die OAB-

middelen krijgen 

School Financiële middelen 

Johannes Calvijn € 75.546 

Totaal € 75.546 

 

Vooral schoolbestuur Rehoboth ontvangt OAB-middelen voor haar scholen, maar de 

Johannes Calvijn van School Bestuur Johannes Calvijnschool Urk krijgt de meeste OAB-

middelen vanwege de onderwijsachterstandenproblematiek van haar schoolbevolking. 

 

Naast de OAB-middelen ontvangen schoolbesturen en scholen dit jaar en de komende jaren 

ook zogeheten ‘werkdrukmiddelen’2 (een x bedrag per leerling). Deze middelen kunnen ook 

prima worden gebundeld met de schoolse OAB-middelen, bijvoorbeeld voor de aanstelling 

van onderwijsassistenten / leraarondersteuners en/of klassenverkleining in klassen met 

betrekkelijk hoge concentraties doelgroepkinderen.  

 

  

                                                           
2 https://www.platformwerkdrukpo.nl/  

https://www.platformwerkdrukpo.nl/
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Bijlage 2 Oberon brochure inzet GOAB middelen 2019-2022 

 


