
 

 

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente Súdwest-Fryslân 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;  
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2020 gemeente 
Súdwest-Fryslân;  
b e s l u i t :  
vast te stellen de subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente Súdwest-Fryslân. 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

a. Aanvrager: een kinderopvangorganisatie, schoolbestuur PO of VO, het 
samenwerkingsverband VO (Fultura) of een maatschappelijke organisatie, die werkzaam is 
in of voor de gemeente Súdwest-Fryslân;  

b. Asv: Algemene subsidieverordening Súdwest-Fryslân 2020; 
c. College: het college van de gemeente Súdwest-Fryslân; 
d. Kinderopvangorganisatie: een organisatie die professionele opvang aanbiedt in de gemeente 

voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar en die is geregistreerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK); 

e. LEA: Lokaal educatieve agenda. Hier werken kinderopvang, onderwijs en gemeente samen 
aan de Integrale Onderwijsagenda; 

f. NPO: Nationaal Programma Onderwijs; 
g. Maatschappelijke organisatie: een rechtspersoon die zich ten doel stelt om activiteiten 

zonder overwegend winstoogmerk te verrichten; 
h. Onderwijsinstelling: de school of onderwijsinstelling zoals bepaald volgens de Wet op het 

primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet educatie en 
beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op de expertisecentra. 

 
Artikel 2 Welke activiteiten 
Het college kan eenmalig subsidie verstrekken aan aanvragers voor activiteiten in onze gemeente 
die bijdragen aan de in de regeling Nationaal Programma Onderwijs opgenomen bestedingsdoelen. 
Het gaat hierbij om de volgende activiteiten: 

1. (Bovenschoolse) activiteiten die nodig zijn om COVID-19 vertragingen in te halen bij 
kinderen waarvan de gemeente en scholen in gezamenlijk overleg constateren dat de 
gemeente hier een toegevoegde waarde heeft; 

2. Activiteiten gericht op het inhalen van vertragingen, opgelopen door COVID-19 in de 
voorschoolse periode, zoals het inhalen van uren voorschoolse educatie, extra begeleiding in 
de groep en extra inspanningen gericht op de toeleiding van kinderen; 

3. Activiteiten gericht op zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd om 
vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen; 

4. Activiteiten gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen 
schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere lokale partijen ten 
behoeve van de aanpak van COVID-19 vertragingen en een integrale ondersteuning van 
jongeren op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak; 

5. Activiteiten gericht op het betrekken van (dreigende) thuiszitters bij de aanpak van het 
inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19, zowel thuiszitters met (langdurig) relatief 
verzuim als de groep thuiszitters met absoluut verzuim. 

 
Artikel 3 Verplichtingen 
Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende verplichtingen: 

1. De subsidieverstrekking wordt na afloop van activiteiten of projecten verantwoord conform 
artikel 13 tot en met 15 van de Asv; 

2. De subsidieontvanger verleent medewerking aan het college bij het verzamelen van 
informatie ten behoeve van monitoring en evaluatie van de uitvoering van de gesubsidieerde 
activiteiten. Deze informatie wordt gedeeld met de educatieve partners in de LEA; 

3. De subsidieontvanger verleent zijn actieve medewerking aan kennisuitwisseling tussen 
verschillende partijen, wanneer deze door (of op verzoek van) de gemeente georganiseerd 
wordt; 



 

 

4. De subsidieontvanger heeft tot 31 juli 2025 de tijd de verstrekte subsidie te besteden. Niet 
uitgegeven subsidie, betaalt de subsidieontvanger terug aan het college.  

 
Artikel 4 Aanvraag 

1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag 
volledig is, geldt als datum van ontvangst; 

2. Het college neemt binnen 4 weken een besluit op de aanvraag; 
3. De aanvraag bevat naast hetgeen uit artikel 6 van de Asv in elk geval: 

a) een duidelijke beschrijving hoe de activiteiten aansluiten op het bestaande NPO 
schoolplan en hoe het verlengen van de leer- / schooltijd wordt gerealiseerd; 

b) een duidelijke beschrijving van de wijze waarop de ketensamenwerking rondom school 
en wijk wordt versterkt; 

c) een beschrijving hoe de kwaliteit geborgd wordt; 
d) een duidelijke beschrijving hoe de beoogde doelen en de opbrengsten gemonitord 

worden.  
 
Artikel 5 Budget  

1. Voor de NPO-periode tot en met 31 juli 2025 is een subsidiebudget beschikbaar van 
€1.118.500. Het subsidiebudget is verdeeld in vier onderdelen met elke een eigen plafond: 

 

 
 

2. De subsidie bedraagt minimaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal 100% per 
aanvrager en is afhankelijk van de activiteiten die worden uitgevoerd, de kosten die worden 
gemaakt en de bijdragen van andere partijen; 

3. Als na 31 december 2023 voor één of meer onderdelen nog budget over is, worden deze 
bedragen samengevoegd tot één budget voor alle onderdelen. De LEA zal hierover worden 
geïnformeerd en een voorstel ontvangen voor nadere besteding. 

 
Artikel 6 Aanvullende weigeringsgronden 

1. Het college kan het geven van subsidie weigeren wanneer de activiteiten onvoldoende 
bijdragen aan het verkleinen of opheffen van negatieve corona-effecten of achterstanden in 
de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar;  

2. Het college kan het geven van subsidie weigeren als de activiteit volgens het college geen 
aanvulling is op de normale of primaire activiteiten van de aanvrager. 

3. Het college kan het geven van subsidie weigeren wanneer de aanvrager al eerder subsidie 
heeft ontvangen volgens deze regeling.  

 
Artikel 7 Citeertitel, inwerkingtreding en duur 

1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs 
gemeente Súdwest-Fryslân’.  

2. De regeling treedt in werking de dag volgend op de publicatie. De regeling vervalt van 
rechtswege met ingang van 1 augustus 2025.  

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 22 november 2022, 
 
mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester 
 
 
drs. K. Strijker, gemeentesecretaris 

Subsidieplafond per bestedingsdoel (1 t/m4) 2022-2025

1. Bovenschoolse maatregelen 412.000€      

2. Het tegengaan van achterstanden in de voorschoolse periode 466.500€      

3. Waar nodig bieden van zorg en welzijn 115.000€      

4. Het bevorderen van samenwerking in de gemeente 125.000€      


