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Onderwerp: uitspraak Raad van State overschrijdingsuitkering 2006-2010 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 
Via deze brief informeren wij u over de uitspraak van de Raad van State over de vaststelling van de 

overschrijdingsuitkering van het onderwijs 2006-2010.  

 

In artikel 23 van de Grondwet staat dat het bijzonder onderwijs financieel gelijkgesteld moet 

worden met het openbaar onderwijs. In de Wet op het primair onderwijs (WPO) is dit principe 

uitgewerkt in de zogenoemde overschrijdingsregeling. Als een overheid meer uitgeeft aan het 

openbaar onderwijs dan de daarvoor beschikbare rijksvergoeding, geldt een 

doorbetalingsverplichting richting het bijzonder onderwijs. De voormalige gemeente Hoogezand-

Sappemeer verzorgde tot 1 januari 2018 het openbaar basisonderwijs en stelde elke 5 jaar het 

overschrijdingsbedrag richting het bijzonder basisonderwijs vast.  

 

De VCO-MOG (schoolbestuur van het bijzonder basisonderwijs) stemt niet in met de hoogte van het 

overschrijdingsbedrag 2006-2010. Volgens dit schoolbestuur zijn een aantal uitgaven niet 

meegenomen bij de berekening en is het werkelijke overschrijdingsbedrag hoger. Dit zou ertoe 

leiden dat het bijzonder basisonderwijs aanspraak maakt op een extra door te betalen bedrag. 

Volgens de berekeningen en argumentaties van de VCO-MOG zou de gemeente een bedrag van  

€ 600.000 moeten nabetalen aan het bijzonder basisonderwijs.  

 

Volgens de geldende procedures heeft de VCO-MOG eerst een beroep ingediend bij de provincie. De 

uitspraak van de provincie was dat de gemeente de overschrijdingsuitkering 2006-2010 juist heeft 

vastgesteld. Vervolgens is het schoolbestuur in beroep gegaan bij de Rechtbank tegen het besluit 

van de provincie. De gemeente nam als derde-belanghebbende deel aan deze procedure. De 

Rechtbank heeft geoordeeld dat de provincie een nieuw besluit moet nemen op het beroep van de 
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VCO-MOG. Zij vond dat de provincie en de gemeente onvoldoende bewijs leverden om de stellingen 

van het schoolbestuur te weerleggen.  

 

De gemeente en de provincie hebben daarop besloten om hoger beroep in te dienen bij de Raad 

van State. Dit omdat wij van mening waren dat de Rechtbank onterecht een aantal overwegingen 

niet betrok in haar oordeel. Op 13 november jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De 

gemeente en de provincie zijn volledig in het gelijk gesteld. De overschrijdingsuitkering 2006-2010 

is juist vastgesteld.  

 

In de gemeentelijke begroting hielden we in de risicoparagraaf rekening met een financiële 

nabetaling. Met deze uitspraak zullen we de risicoparagraaf aanpassen.  

 

Indien u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Alice Tamminga. Zij is telefonisch te 

bereiken via het nummer 0598-373579 of via het volgende mailadres: alice.tamminga@bwri.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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