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Staatscommissie voor het Onderwijs.

Voorstel van Subcommissie lInopens
de Exploitatie-kosten.

Artikel IV.

Het bedrag der vergoeding, in de drie vorige artikelen
doeld, wordt vastgesteld door den gemeenteraad.

Op dit bedrag kan voorschot worden verleend tot ten hoogste
tachtig ten honderd van hetgeen terzelfder zake voor de open-

Artikel 1.

Na afloop van elk dienstjaar wordt door de gemeente aan
de besturen der bijzondere scholen voor gewoon lager onder
wijs per leerling vergoed, doch tot geen hooger bedrag dan .
de werkelijk gemaakte kosten, een bedrag, gelijkstaande I met
hetgeen de gemeente per leerling voor de openbare scholen
voor gewoon lager onderwijs heeft uitgegeven aan:

. a. kosten van dagelijkschonderhoud der schoolgebouwen'
(zie artt. 1619 en 1620 van het Burgerlijk Wetboek);

b. kosten voor het onderhouden der schoolmeubelen en voor
het aanschaffen en onderhouden der schoolboeken, leer
middelen en schoolbehoeften;

c. kosten voor verlichting en verwarming en
houden der schoollokalen;

d. kosten voor het gebruik van schoolbaden;
e. kosten voor het .gebruik van de diensten van schoolartsen;
f. kosten ter bevordering van het schoolbezoek, als bedoeld

in art. 35 der. Leerplichtwet;
g. kosten voorde schoolbibliotheken, belooningen en

blijken; .

h. andere uitgaven ter verzekering van den goeden
van het onderwijs.

Artikel 11.

Op gelijken voet als in het vorige artikel aangegeven, wordt
door de gemeente aan de besturen der bijzondere scholen voor
uitgebreid lager onderwijs, onderscheidenlilk voor meer uit
gebreid lager onderwijs, per leerling vergoed een bedrag,
gelijkstaande met hetgeen de gemeente per leerling voor de _
openbare scholen voor uitgebreid lager onderwijs, onder- ~.. -,
scheidenlijk voor meer uitgebreid lager onderwijs, heeft Uiltt-.
gegeven.

Artikel 111.

Indien in de gemeente geene openbare school voor gewoon lager,·,i,
onderwijs, onderscheidenlijk voor uitgebreid lager onderwijs,
of voor meer uitgebreid lager onderwijs bestaat, wordt de

.vaststelling van de vergoeding, in de beide vorige artikelen
bedoeld, geregeld naar hetgeen voor eene dergelijke openbare
school per leerling door eene naburige gemeente van ongeveer
gelijke beteekenis is uitgegeven.

Aan Heeren Leden der
Staatscommissie voor het Onderwijs.
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bare scholen, waarmede de bijzondere scholen in vergelijking
worden gebracht, is uitgegeven, in het laatste dienstjaar, waar
over de rekening der gemeente is gesloten.

De verrekening van het bedrag met, het eventueel verstrekte
voorschot vindt plaats; zoodra de rekening, der gemeente door
Gedeputeerde Staten is gesloten.

Het bestuur der bijzondere school is gehouden alle bescheiden,
welke kunnen dienen tot vaststelling van de werkelijk gemaakte
kosten, op aanvrage ter beschikking van het gemeentebestuur
te stellen jOp straffe van het bij de verrekening niet in aan
merking brengen van kosten, welke niet door bedoeldebescheiden
worden gedekt.

Artikel V.

Tegen' elk besluit van den gemeenteraad tot vaststelling
van het bedrag der vergoeding of van het voorschot kan door
den inspecteur van het lager onderwijs of door het bestuur
der belanghebbende bijzondere school binnen dertig vrije dagen
nadat het besluit aan dat bestuur is toegezonden, bij Gede
puteerde Staten in hooger beroep worden gekomen j deze
beslissen, den Onderwijsraad gehoord.

Toelichting.

Gelijk reeds in de Nota van W'[jzig'ing betreffende de ontwerp
bouwregeling is aangegeven, kon aan het aanvankelijk voor
nemen om aan de besturen van bijzondere scholen de exploitatie
kosten uit 's Rtiks kas te vergoeden geen gevolg worden gegeven,
op de gronden te dier plaatse medegedeeld,

Derhalve heeft de Subcommissie, uitgaande van het aan
genomen beginsel van financieele gelijkstelling tusschen het
openbaar en het bijzonder onderwijs, in vorenstaand voorstel
eene regeling ontworpen, waarbij de gemeente aan het bestuur
der bijzondere school per leerling vergoedt een bedrag, gelijk
staande met hetgeen zij zelve per leerling aan exploitatie-kosten
voor d~ openbare school uitgeeft; het behoeft geen betoog,
dat de uit te keeren vergoeding de werkelijk gemaakte kosten
niet behoort te boven te gaan.

Om tot de vaststelling van een zoo juist mogelijk bedrag
der exploitatie-kosten pel' leerling te geraken, wordt in art. II
bepaald, dat te dezen aanzien steeds de gelijksoortige scholen
met elkaar in vergelijking worden gebracht.

N am&n8 de SUQcommissie 11,

(w. g.) TH. H. DE MEESTER, Voorzitter.
(w.g.) W. D.' DE JONGE, Secretaris.

9 November 1915.
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