PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/79
Gedeputeerde Staten van Limburg

besluiten in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening 2004 vast te stellen de
volgende subsidieregeling:

Nadere subsidieregels voor VEBO- en VEVO-convenanten 20062007
Artikel 1 Definities
Verkeers Educatie Basis Onderwijs-convenant: een convenant tussen een gemeente
en een deelnemende basisschool (of schoollocatie) terzake meer en betere
verkeerseducatie in het basisonderwijs, in het bijzonder bestaande uit het aanwijzen
van een verkeerscoördinator in de school.
Verkeers Educatie Voortgezet Onderwijs-convenant: een convenant tussen een
gemeente en een deelnemende school (of schoollocatie) voor voortgezet onderwijs
terzake meer en betere verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs, in het bijzonder
bestaande uit het aanwijzen van een verkeerscoördinator in de school.
ROVL: Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg.
Artikel 2 Subsidieverlening
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan gemeenten voor activiteiten die
hebben geleid tot een rechtsgeldig VEBO- of VEVO-convenant.
Artikel 3 Subsidiecriteria
Subsidie wordt slechts verleend als er een VEBO- of VEVO-convenant tussen
subsidieaanvrager en school/scholen is afgesloten waarin minimaal de navolgende
zaken geregeld zijn:
- in het convenant wordt overeengekomen dat genoemde school per school(locatie)
waarvoor subsidie gevraagd wordt, een docent aanwijst/aanwijzen die ten minste
één niet lesgebonden lesuur per week als verkeerscoördinator actief is en in
deze tijd activiteiten op het gebied van verkeerseducatie coördineert, opzet of
uitvoert;
- het bedrag waarvoor een VEBO-convenant wordt aangegaan bedraagt, ten minste
€ 950,00 per school(locatie) per schooljaar, waarvan de gemeente 75% en de
school 25% voor haar rekening neemt;
- het bedrag waarvoor een VEVO-convenant wordt aangegaan bedraagt ten minste
€ 1400,00 per school(locatie) per schooljaar en komt geheel voor rekening van
de gemeente;

-

het convenant is door alle partijen ondertekend.

Artikel 4 Subsidie bedrag en subsidieplafond
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Voor een VEBO-convenant wordt een vast bedrag van € 475,00 per
school(locatie) per schooljaar verstrekt.
Voor een VEVO-convenant wordt een vast bedrag van € 700,00 per
school(locatie) per schooljaar verstrekt.
De vernoemde bedragen zijn aanpasbaar binnen het totaalbedrag dat voor deze
regeling beschikbaar is.
Het subsidieplafond voor alle aanvragen gezamenlijk wordt per subsidiejaar door
Gedeputeerde Staten vastgesteld bij de vaststelling van het Jaarplan van het
ROVL.
Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst waarbij
beslissend is de datum waarop de subsidieaanvraag compleet is ontvangen.
Voor aanvragen die gelijktijdig zijn ingediend geldt dat die aanvraag voor gaat
die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten het beste aansluit bij de criteria
zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 5 Aanvraag
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Subsidie kan slechts worden aangevraagd door het bestuur van een gemeente
of een samenwerkingsverband van gemeenten (mits de laatstgenoemde over
een juridische status beschikt).
De aanvraag wordt niet eerder dan 1 januari van het subsidiejaar waar op zij
betrekking heeft en niet later dan 31 maart van datzelfde jaar ingediend.
De aanvraag bevat een overzicht voor welke scholen/ schoollocaties subsidie
wordt aangevraagd. Hierbij wordt, voor zover mogelijk, aangegeven: de naam
van de school, de looptijd van het convenant, het schooljaar waarvoor subsidie
wordt aangevraagd en de gemeentelijke bijdrage die in het convenant is
opgenomen.
Gedeputeerde Staten behandelen de aanvragen in volgorde van ontvangst.
Gedeputeerde Staten beslissen op de aanvraag vóór 1 juni van het subsidiejaar.
De beslissing kan eenmaal met één maand worden verlengd.

Artikel 6 Vaststelling
De aanvrager dient uiterlijk 15 december van het betreffende subsidiejaar een
aanvraag tot vaststelling
in.
De aanvraag tot vaststelling dient vergezeld te gaan van:
- een overzicht van de scholen waarvoor subsidie aangevraagd wordt en het
schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft;
een kopie van het convenant, tenzij dit reeds in het bezit is van de Provincie,
respectievelijk het ROVL;
2

-

een door de Provincie (het ROVL) beschikbaar gesteld en door de betreffende
school volledig ingevuld evaluatieformulier per convenant.

Artikel 7 Hardheidsclausule
1.
2.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Gedeputeerde
Staten.
Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen
Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 8 Overgangsbepalingen
1.

2.

Op subsidies die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van deze regeling en
waarover bij inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist worden
geacht op basis van de (oude) Nadere Subsidieregels 2004-2005 voor VEBOen VEVO-convenanten te zijn ingediend.
Voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór inwerkingtreding van deze regeling
blijven de Nadere subsideregels voor VEBO- en VEBO-convenanten 2004-2005
van toepassing.

Artikel 9 Inwerkingtreding, duur, vervallen regeling en citeertitel
1. Deze regeling treedt in werking op 31 december 2005 en geldt tot 1 januari 2008.
2. Bij het inwerking treden van deze regeling vervalt de Tijdelijke subsideregeling
VEBO- en VEBO-convenanten 2004-2005.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere subsidieregels voor VEBO- en
VEVO-convenanten 2006-2007.
Toelichting
Nadere subsidieregels voor VEBO- en VEVO-convenanten 2006-2007
Artikel 1
De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Limburg (ROVL) op basis van een gelabelde doeluitkering verkeersveiligheid.
Het ROVL heeft in het Meerjaren Uitvoerings Plan (MUP) 2004-2007 het belang
uitgesproken van continuering en uitbreiding van VEBO- en VEVO-convenanten. ROVL
wil de gemeenten en scholen die de convenanten gezamenlijk afsluiten hierbij
financieel ondersteunen in de vorm van een waarderingssubsidie.
Artikel 2
3

De subsidie heeft betrekking op het convenant en niet op activiteiten die door school
dan wel gemeente georganiseerd worden als uitvloeisel van het convenant. Ook komt
de aanschaf van materialen of middelen niet in aanmerking voor subsidie.
Artikel 3
Een convenant kan afgesloten worden voor meerdere scholen. Deze mogelijkheid is in
het leven geroepen omdat door fusies vaak meerdere scholen onder een bestuur zijn
samengebracht. Strikt formeel zou er dan sprake zijn van 1 school.

Als dit het geval is dan dient in het convenant en/of de subsidieaanvraag expliciet
aangegeven te worden voor welke scholen dan wel voor welke locaties, subsidie
aangevraagd wordt. Voor elke school en/of locatie waarvoor subsidie wordt
aangevraagd dient ook een verkeerscoördinator benoemd te worden. Natuurlijk gelden
daar ook de verantwoordingseisen die op een school van toepassing zijn.
Artikel 5 lid 2
In de subsidieregeling is de situatie aanwezig dat de subsidie uitgekeerd wordt over
kalenderjaren terwijl de convenantjaren betrekking hebben op schooljaren. Aan deze
situatie kunnen we niets veranderen omdat de doeluitkeringen waaruit de subsidie
gefinancierd wordt, per kalenderjaar verstrekt worden.
Daarnaast is het tijdstip waarop het convenant afgesloten werd en het moment waarop
de eerste keer subsidie werd aangevraagd, niet altijd gelijk geweest. Dit leidt tot de
situatie dat voor sommige convenanten de subsidie als het ware vooruit aangevraagd
wordt (voorbeeld: in januari 2003 voor schooljaar 2003/04 aanvragen en de subsidie
hiervoor ontvangen terwijl het schooljaar net 3 maanden begonnen is), terwijl voor
andere convenanten met terugwerkende kracht aangevraagd wordt (voorbeeld: in
januari 2003 aanvragen voor schooljaar 2002/03 en de subsidie hiervoor ontvangen
terwijl het schooljaar al 3 maanden afgelopen is). Om deze situatie gelijk te trekken zou
een moeilijke overgangsrechtelijke bepaling opgenomen moeten worden die veel
onduidelijkheid bij partijen zou kunnen veroorzaken. Daarom hebben we ervoor
gekozen de huidige situatie te laten bestaan. Tenslotte zijn scholen in dezelfde
gemeente in verschillende jaren ingestapt waardoor de looptijden van de convenanten
niet voor alle scholen binnen een gemeente gelijk zijn.
Het bovenstaande vereist dat de gemeente bij de subsidieaanvraag duidelijk aangeeft
voor welke school dan wel schoollocatie convenantsubsidie wordt aangevraagd, voor
welk schooljaar en binnen welke looptijd van het convenant.
Voor het gevraagde overzicht kan gebruik gemaakt worden van het volgende
voorbeeld:
Bao/VO
naam school(locatie)
aanvraag

convenantperiode

aanvraag
betreft

ROVL
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schooljaar
subsidie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VO:
SG Volop,
locatie Huisweg
2003/09 t/m 2004/06
2005/06
€ 700
VO:
SG Volop,
locatie Singel
2004/03 t/m 2005/04
2005/06
€ 700
VO:
SG Het vervolg
nog te verlengen
2006/07
€ 700
BaO:
BS de Sprong
2004/03 t/m 2005/06
2006/07
€ 475
BaO:
5 nieuwe scholen
nog af te sluiten
2006/07
€ 475 (5x)
totaal
€ 4.950

Artikel 6 lid 2 a
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het schema in de toelichting bij artikel 5,
aangevuld met de namen van de scholen waarmee nieuwe convenanten gesloten zijn.
Artikel 6 lid 2 c
Voor elke school waarvoor een convenantsubsidie wordt aangevraagd dient een
evaluatieformulier ingediend te worden. De nieuwe scholen die op 15 december van
het subsidiejaar pas 3 maanden met het convenant aan het werk zijn, kunnen volstaan
met het invullen van het evaluatieformulier voor zover zaken op dat moment bekend
zijn.
Artikel 9
Deze periode valt binnen het Meerjaren Uitvoerings Plan (MUP) van het Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) 2004-2007, waar deze regeling aan
gekoppeld is. Binnen deze periode wordt onderzocht of een andere regeling wenselijk
is die vanaf uiterlijk 1 januari 2008 in zou moeten gaan.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
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drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 24 november 2005
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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