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- vaststellen van de beleidsregels indirecte schoolkosten Rheden 2022

1 Wat is de aanleiding?
De raad heeft 15 maart 2022 de verordening tot wijziging van de verordening GelrePas vastgesteld. Met
deze wijziging wordt een aanvraag GelrePas voor een kind in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar gelijk
gesteld met een aanvraag schoolkostenregeling. Hierdoor kunnen er in een aanvraag twee regelingen
verstrekt worden. Hiermee wordt de drempel om gebruik te maken van de minimaregelingen verlaagd,
de toegang vergemakkelijkt en daarmee het bereik vergroot.

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Meerjarenbeleidskader sociaal domein Meedoen!
Coalitieakkoord ‘Rheden geeft energie’ 2018-2022
Beleidskader Minima en schuldhulpverlening “Iedereen doet mee” 2021-2024
Beleidsregels indirecte schoolkostenregeling Rheden (2015)

3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
Zoals vastgelegd in het beleidskader Minima en schuldhulpverlening “Iedereen doet mee” 2021-2024
streven we naar een toename van het bereik van onze minimaregelingen, door het laagdrempeliger en
breder toegankelijk maken van onze regelingen. We willen dat meer ouders/kinderen gebruik van de
schoolkostenregeling maken en dat de aanvraag daar geen drempel toe vormt. Door de bijdrage in de
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indirecte schoolkosten als tegoed aan de GelrePas toe te voegen wordt een afzonderlijke aanvraag
vermeden en kunnen ouders/kinderen er direct over beschikken.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
Wij gaan de beleidsregels uit 2015 intrekken en stellen nieuwe beleidsregels (zie bijlage) vast.
De kern van de nieuwe regels wordt gevormd door:
•
•

•
•
•

Kinderen die in het bezit zijn van een GelrePas ontvangen ook het schoolkostentegoed.
Het schoolkosten tegoed kan alleen besteed worden aan die schoolkosten waarvan de wetgever
heeft aangegeven dat deze ten laste van ouders/kinderen komen. Besteding aan de vrijwillige
ouderbijdrage is daarmee expliciet uitgesloten;
Het tegoed kan besteed worden bij retailers en de scholen. Wij gaan deze aansluiten op de
GelrePas;
De hoogte van het tegoed voor een kind in de leeftijd van 4 tot en met 11 (basisonderwijs) zal
€ 40 bedragen, voor een kind van 12 tot en met 17 jaar (voorgezet onderwijs) € 70.
Tegoed dat niet besteed wordt vervalt na een jaar automatisch (gelijk het sport/recreatie/ cultuur
tegoed op de GelrePas);

5 Wat zijn de financiële consequenties?
Er is binnen het bestaande budget dekking om deze wijziging uit te voeren. Over de periode 2017 t/m
2019 is vanuit het budget bijzondere bijstand (grootboek 632302) gemiddeld € 55.000 per jaar
uitgegeven aan de schoolkostenregeling (via post 44801 'inkomensoverdrachten').
Uitgaande van de bovenstaande tegoeden en de daadwerkelijke benutting van dit tegoed tussen de 80100%, zullen de kosten voor de nieuwe uitvoeringswijze tussen € 47.960 en € 59.950 bedragen. Hiervoor
is dekking binnen bovengenoemd budget.
6 Wat zijn de risico’s?
Het is mogelijk dat als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen de totale groep inwoners met een
inkomen tot 150% van het sociaal wettelijk minimum toeneemt. Wij gaan ervanuit dat wij dit binnen de
bestaande budgetten op kunnen vangen. Indien dit niet het geval is, zullen wij het college een alternatief
voorstel tot financiering voorleggen.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Er is ter voorbereiding van dit voorstel overleg gevoerd met de schoolbesturen (in het Lokaal Educatief
Overleg), schoolleiders en Stichting Leergeld.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
• Wij informeren de pashouders en hun ouders hun nieuwe tegoed en werkwijze. Wij vragen ook
Stichting Leergeld om de nieuwe werkwijze bij de doelgroep onder de aandacht brengen.
• Daarnaast zullen wij via onze reguliere kanalen over de nieuwe werkwijze communiceren (onze
website, Facebook en Twitter).

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
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De monitoring van de aan de GelrePas gekoppelde tegoeden gaat op korte termijn deel uitmaken van de
vernieuwde MARAP Participatiewet. Betrokken wethouders op zowel de portefeuilles Werk als Inkomen
zullen op deze wijze geïnformeerd worden
De Steeg,
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