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Advies
1. Voor 2021 een incidentele bijdrage van € 28.800 te leveren aan de voorziening Productief Leren voor extra 

ondersteuning van leerlingen tijdens en buiten schooltijd.
2. De kosten hiervoor voor € 16.170 te dekken uit het budget schoolmaatschappelijk werk en voor € 12.630 uit het 

budget vml. brede doeluitkering jeugd.
3. De financiële gevolgen verwerken in de eerstvolgende begrotingsactualisering.
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Zie voor nota: vervolgvel collegevoorstel bekostiging PL 2021

Bij de eerstvolgende begrotingsactualisering zal voor 2021 € 12.630 vanuit de stelpost vml. brede 
doeluitkering jeugd saldoneutraal overgeheveld worden naar het budget schoolmaatschappelijk werk.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Maatschappelijk beleid 
Ontwikkeling

Huizen droeg ca. € 7.500 per jaar bij aan PL voor ZBS. Aan Huizen wordt voor 2021 een bijdrage voor 
PL gevraagd van € 28.800. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal van 18 Huizer leerlingen 
(€ 1.600 per leerling). Voor deze lastenverzwaring zijn binnen de begroting geen structurele middelen 
aanwezig.

Incidenteel is voor 2021 de volgende dekking mogelijk:
Dekking PL zorg buiten school (ZBS): € 7.500 uit budget schoolmaatschappelijk werk (kostenplaats 
6202003).
Dekking PL zorg op school (ZOS): € 8.670 uit budget schoolmaatschappelijk werk (kostenplaats 
6202003) en € 12.630 uit de stelpost vml. brede doeluitkering jeugd (kostenplaats 7153001).).

Uitvoering en evaluatie
Aan de secretaris van het regionale PHO wordt het besluit van het college kenbaar gemaakt, waarna 
het ROC/MBO College Hilversum/PL geïnformeerd kan worden.
In het regionale voorstel voor een hogere bijdrage aan PL staan diverse voorwaarden ten aanzien van 
verantwoording en de afstemming van zorg opgenomen. Huizen hecht grote waarde aan de nakoming 
hiervan en zal hier actief op laten toezien. De verantwoording is een belangrijke onderbouwing om (in 
regionaal verband) te kijken naar het voortzetten en bekostigen van PL na 2021.

Bijlagen
- Voorstel financiering PL
- Aantallen en uitstroom PL
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Voor een verdere argumentatie van Productief Leren wordt verwezen naar het regionale voorstel dat 
als bijlage is bijgevoegd.

In het PHO van 25 juni bleek dat het geen optie is PL na 2021 vanuit VSV-middelen te bekostigen. 
Het regionale VSV bestuur had al ingestemd met een andere bestemming voor de VSV middelen. 
VSV bestuurder en gemandateerd wethouder Karin van Hunnik lichtte toe hoe dit besluit tot stand was 
gekomen en dat hier niet meer vanaf geweken werd.

Het ROC/MBO College Hilversum (waar PL onderdeel van is) heeft aangegeven te stoppen met PL 
als gemeenten de zorgkosten (ZBS en ZOS) niet voor hun rekening nemen. De regiogemeenten, met 
uitzondering van Huizen, besloten op 25 juni extra bij te dragen aan PL. Omdat Huizen geen 
(structurele) toezegging kon doen op 25 juni, is op vrijdag 3 juli een extra regionaal PHO ingelast. In 
het hieraan voorafgaande directieoverleg van 1 juni is aangegeven dat ook Huizen de voorziening PL 
graag in stand houdt en het college vraagt te besluiten om incidenteel, oftewel voor 2021, financiering 
van ZOS en ZBS toe te zeggen. Dit besluit moet voor 1 augustus genomen zijn, omdat PL anders 
geen nieuwe leerlingen aanneemt voor het nieuwe schooljaar.

Kaders
Collegebesluit t.b.v. regionaal PHO SD 25 juni 2020

Argumentatie
Huizen onderstreept het belang van PL. Toch kon in het regionale portefeuillehoudersoverleg (PHO) 
van 25 juni jl. door Huizen niet worden ingestemd met het voorstel voor de bekostiging van PL. Huizen 
zag graag dat de extra ondersteuning tijdens schooltijd school (ZOS) vanuit VSV-middelen bekostigd 
bleef. In het collegebesluit ten behoeve van het PHO van 25 juni is overeenkomstig besloten. In de 
toelichting bij dit voorstel werd de mogelijkheid open gehouden om incidenteel een extra bijdrage aan 
PL te leveren.

Aanleiding
Productief Leren (PL) is een regionale onderwijsvoorziening waar leerlingen die elders uitvallen de 
mogelijkheid krijgen om -met extra ondersteuning- een startkwalificatie te halen. Productief Leren 
bestaat uit de volgende componenten:

- Onderwijs Normaal
- Onderwijs Extra
- Zorg op school (ZOS)
- Zorg buiten school (ZBS)

De zorg op school (ZOS) werd bekostigd uit de regionale middelen voor voortijdig schoolverlaten 
(VSV). Dat is niet langer mogelijk, het bestuurlijk overleg VSV heeft ingestemd met een indiening van 
een subsidie-aanvraag bij het Rijk voor VSV-middelen voor de periode 2020-2024, waar ZOS niet 
langer onderdeel van uit maakt.
De kosten voor 24 uurs zorg die docenten buiten schooltijd bieden (ZBS) bedragen € 50.000 en 
worden sinds 2017 betaald door gemeenten. Voor Huizen gaat dat om een bedrag van ca. € 7.500 per 
jaar. Om ook de zorg op school te kunnen blijven bekostigen, wordt een bijdrage van € 110.000 aan 
gemeenten gevraagd. Voor Huizen gaat het om een totale bijdrage van € 28.800.

Financiën
Aan de regiogemeenten is gevraagd € 110.000,- extra bij te dragen aan PL (ZOS). De totale 
gemeentelijke bijdrage komt daarmee op € 160.000,- (inclusief de € 50.000,- voor ZBS die de 
gemeenten jaarlijks al bijdroegen). Deze middelen worden ingezet om de klassenassistenten, de 
pedagogisch conciërge en de 24/7 zorg buiten schooltijd te bekostigen.
Deze extra ondersteuning wordt niet gedekt uit de onderwijs bijdrage die de onderwijsinstantie vanuit 
het Rijk ontvangt, maar is wel nodig om de complexe leerlingenpopulatie van PL te kunnen begeleiden 
naar een startkwalificatie.


