
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

Het college van de gemeente Scherpenzeel; 
 
gelet op artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; 
 
gelet op de artikelen XIII, XV en XVII van de Wet dualisering gemeentelijke 
medebewindsbevoegdheden; 
 
gelet op artikel 5 van de Gemeentewet; 
 
gezien het gevoerde op overeenstemming gericht overleg met de vertegenwoordigers van 
de bevoegde gezagsorganen van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen in de 
gemeente; 
 
besluit vast te stellen de volgende: 

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs 

Artikel 1 Omvang en bekostiging gebruik 
De omvang van het door de gemeente bekostigde gebruik van een gymnastiekruimte door 
een school voor basisonderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week waarin vol-
gens het activiteitenplan door de school de gymnastiekruimte wordt gebruikt. 

Door een basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmer-
king komt vastgesteld op basis van het aantal groepen volgens het bepaalde in artikel 14 
van het Besluit Bekostiging WPO. 
Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 1,5 klokuur per week per groep leerlingen van 6 
jaar en ouder. 

 
Artikel 2 Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet 
In gevallen, de uitvoering van deze regeling betreffende, waarin deze regeling niet voor-
ziet, beslist het college. 

Artikel 3 Citeertitel; inwerkingtreding 
1. Deze regeling kan worden aangehaald als: beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte 
voor basisonderwijs gemeente Scherpenzeel. 
2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Scherpenzeelze Krant. 

 
Scherpenzeel, 29 januari 2013 
 
het college van Scherpenzeel, 
 
 
 
de secretaris   de burgemeester 
  

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20Bekostiging%20WPO/article=14
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20Bekostiging%20WPO/article=14
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Bijlage Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening 

Basisschool 
Voor een basisschool is het aantal groepen bepalend voor het aantal klokuren gymnastiek. 
Per groep 6-12-jarigen wordt maximaal 1,5 klokuur gymnastiek vergoed. Het aantal groe-
pen is afhankelijk van het aantal formatieplaatsen. Bij de bepaling van het aantal formatie-
plaatsen en daarop gebaseerde aantal groepen wordt uitgegaan van de formule en bepa-
lingen zoals vastgelegd in artikel 14 van het Besluit Bekostiging WPO. Dit vloeit voort uit 
het derde lid van artikel 136 WPO. 

Voor het bepalen van het aantal groepen 6-12 jarigen wordt aangesloten bij het werkelijke 
aantal groepen dat gebruik maakt van een niet eigen gymnastiekaccommodatie. 

Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening 
Indien een gymnastiekaccommodatie van een commerciële exploitant wordt gebruikt, zal 
de huurprijs per vastgesteld klokuur worden vergoed. De huurprijs wordt door de gemeente 
aan de exploitant voldaan. 

Toelichting 

Modelbeleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs 
In deze beleidsregel is de vergoeding voor gymnastiekruimten voor het primair onderwijs 
nader geregeld. 

De verlegging per 1 januari 1997 van de geldstroom 'materiële instandhouding gymnastiek' 
voor het primair onderwijs naar de gemeenten via het Gemeentefonds leidt tot de opdracht 
aan het college om na overleg met de schoolbesturen voor het onderwijs in lichamelijke 
opvoeding het aantal klokuren vast te stellen dat ten hoogste per groep leerlingen voor ver-
goeding in aanmerking komt (artikel 117 en artikel 136 WPO. Deze wettelijke opdracht is 
nader uitgewerkt in deze beleidsregel. 

Artikel 1 Omvang en vergoeding gebruik 
De capaciteit en het gebruik van gymnastiekaccommodaties wordt uitgedrukt in een aantal 
klokuren onderwijsgebruik 

Hiertoe is bepaald dat het college voor het basisonderwijs ten hoogste 1,5 klokuur gymnas-
tiek per bovenbouwgroep bekostigt. De formulering 'ten hoogste' betekent dat het college 
ook minder klokuren kan bekostigen wanneer op basis van het activiteitenplan van de 
school het gebruik van de gymnastiekruimte onder dit niveau ligt. De formulering sluit 
tevens uit dat het gebruik boven deze norm voor bekostiging van gemeentewege in aan-
merking komt. 

De wijze waarop het aantal groepen, waarvan de omvang van het gebruik wordt afgeleid, 
vastgesteld wordt, is voor wat betreft het reguliere basisonderwijs neergelegd in artikel 14 
van het Besluit bekostiging WPO. 
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