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Voorstel tot het vaststellen van de 1 verordening tot wijziging van de Verordening
participatie schoolgaande kinderen gemeente Nieuwkoop 2012

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
e

vast te stellen de 1 verordening tot wijziging van de Verordening participatie
schoolgaande kinderen gemeente Nieuwkoop 2012

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Probleemstelling
Bij de opheffing van de ISD De Rijnstreek op 1 april 2012 is bepaald dat we het beleid,
zoals dat gold vóór 1 april 2012 in 2012 voortzetten. Naar nu blijkt is er in artikel 4
(indirecte schoolkosten) onder d. van de verordening participatie schoolgaande kinderen
gemeenten Nieuwkoop 2012 een verkeerde leeftijdsgrens vermeld.

Inleiding
Door de opheffing van de ISD De Rijnstreek per 1 april 2012 heeft de gemeente met
ingang van dezelfde datum een aantal verordeningen vastgesteld, waaronder de
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Verordening participatie schoolgaande kinderen. Deze verordening is door de
gemeenteraad vastgesteld op 1 maart 2012.
Naar nu blijkt is er in artikel 4 (indirecte schoolkosten) onder d. een verkeerde
leeftijdsgrens vermeld. In de vastgestelde verordening staat “…in de leeftijd van 7 tot 18
jaar”. Dit moet zijn “…in de leeftijd van 4 tot 18 jaar”.
De leeftijdsgrens van 4 tot 18 jaar was staand beleid ten tijde van de uitvoering door de
ISD De Rijnstreek. Bij de opheffing van de ISD De Rijnstreek op 1 april 2012 is

bepaald dat we het beleid, zoals dat gold vóór 1 april 2012 in 2012 voortzetten.
Er waren geen redenen om van de leeftijdgrens af te wijken, te meer daar ook de andere
voormalige ISDR-gemeenten dit beleid voeren.
In het digitale handboek WWB voor de uitvoerders, waar het gemeentelijk beleid is
opgenomen, staat leeftijdsgrens van 4 tot 18 jaar vermeld.
Door de leeftijdsgrens in artikel 4 van de verordening aan te passen wordt weer eenheid
bereikt tussen verordening en beleidsregel.

Kader / Eerdere besluiten
n..v.t.
Beoogd effect
Door de aanpassing van artikel 4 van de verordening bereiken we dat zowel in de
verordening als de beleidsregel sprake is van een gelijke leeftijd. Voor de uitvoering
ontstaat hierdoor helderheid.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
Aansluiten bij de geldende beleidsregels
Door het vermelden van de juiste leeftijdsgrens in de verordening wordt aangesloten bij
de bestaande beleidsregel en zetten we het beleid zoals dat gold voor 1 april 2012 voort.
De gemeenteraad heeft verordenende bevoegdheid.
De gemeenteraad is op grond van artikel 8 eerste lid onder g. WWB bevoegd om de
verordening vast te stellen.
Kanttekeningen:
Geen.
Risico’s / Beheersmaatregelen
Geen.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
De aanpassing van de verordening heeft geen financiële gevolgen. Vanaf 1 april 2012
heeft de uitvoering toepassing gegeven aan de leeftijdsgrens van 4 tot 18 jaar (mede
vanwege de beleidsregel).
In de ISDR begroting 2012 is uitgegaan van een leeftijd van 4 jaar omdat dit staand
beleid was.
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Communicatie / Participatie
Na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad publiceren we deze op
gemeentelijke website en op overheid.nl.
Omdat de uitvoering vanaf 1 april 2012 de leeftijdsgrens vanaf 4 jaar is blijven hanteren,
hoeven we richting cliënten niet te communiceren.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
e
1. Raadsbesluit 1 verordening tot wijziging van de Verordening participatie
schoolgaande kinderen gemeente Nieuwkoop 2012.
Advies meningsvormende raad
(griffie)
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