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Geachte gemeenteraad,

In 1992 is het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) in het leven
geroepen. Binnen dit samenwerkingsverband - dat op basis van de Wet
gemeenschappelijke regelingen tot stand is gekomen - hebben de portefeuillehouders
'Volwasseneneducatie' van de 19 Rijnmond-gemeenten zitting.
Het OLIVER koopt Voortgezet Volwassenen Onderwijs (VAVO) in voor de deelnemende
gemeenten. VAVO bestaat uit VMBO, HAVO, VWO en Schakeltraject NT2 Hoger
opgeleiden Rijnmond (SCHOR) voor jongeren van 18 jaar en ouder. Het VAVO
onderwijs wordt gefinancierd uit de geoormerkte middelen uit de Rijksbijdrage
Volwasseneneducatie (WEB-middelen).

Per 1 januari 2011 is de gemeenschappelijke regeling verlengd voor een
periode van vier jaar met daarin de mogelijkheid om na twee jaar uit de
gemeenschappelijke regeling te stappen.

Conform hoofdstuk 5 artikel 18 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling dient de
ontwerpbegroting (bestaande uit de inzet van de bijdrage van alle gemeenten aan het
OLIVER en aan het VAVO) aan de gemeenteraden te worden voorgelegd.

Als bijlage treft u ter kennisgeving en instemming de volgende ontwerpbegrotingen:
• bijlage 1: ontwerpbegroting voor de financiering van de VAVO opleidingen door

alle OLIVER-leden.
• bijlage 2: ontwerpbegroting met betrekking tot de financiële bijdrage van de

regiogemeenten aan het OLIVER. Gemeente Rotterdam ontvangt deze
financiële bijdrage omdat gemeente Rotterdam zorgdraagt voor het organiseren
van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen voor het VAVO.



Ik verzoek u, indien u opmerkingen heeft naar aanleiding van de ontwerpbegrotingen,
om uiterlijk 1 augustus schriftelijk te reageren naar mevrouw Serpil Turkoz,
s.turkoz@bsd.rotterdam.nl.

Met vriendelijke groet,

Korrie Louwes
Voorzitter Openbaar Lichaam Volwassenen Educatie Rijnmond



Bijlage 1

In het OLIVER overleg van 6 september 2010 is besloten om te kiezen voor een
bekostigingssystematiek van het VAVO die gebaseerd is op het gemiddelde aantal uren dat een
gemeente gebruik heeft gemaakt van het VAVO over de afgelopen 3 jaren.

Hieronder treft u voor de inzet per gemeente voor het schooljaar 2011-2012.
De tweede kolom geeft aan wat het gemiddelde aantal uren is dat een gemeente gebruik heeft gemaakt van
het VAVO.
In de derde kolom is het gemiddelde aantal van kolom 2 afgezet van het totaal in het gemiddelde aandeel in
procenten uitgedrukt.
In kolom 4 is het totale bedrag per gemeente vermeld dat ingezet moet worden voor het schooljaar 2011 -
2012.
In kolommen 5 en 6 is de inzet van kolom 4 verdeeld naar de eerste helft van het schooljaar (2de helft 2011)
en de tweede helft van het schooljaar (1sts helft 2012).

De financiële bijdrage per gemeente wordt ingezet voor de bekostiging van de VAVO trajecten voor de
leerlingen uit regio Rijnmond.
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4.343.792,00

Bijlage 2

Hoofdstuk 5, artikel 17 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Volwasseneneducatie Rijnmond
bepaalt dat de kosten van dit samenwerkingsverband over enig jaar worden gedragen door de
deelnemende gemeenten naar verhouding van het aantal inwoners per 1 januari van het betreffende
jaar. Omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek de inwoneraantallen van het betreffende jaar pas
in het vierde kwartaal van het betreffende jaar publiceert worden de inwoneraantallen van het
voorgaande jaar gebruikt.
In het Algemeen Bestuur van het OLIVER is op 6 oktober 2002 besloten de bijdrage aan het OLIVER
vast te stellen op € 0,01 per inwoner.

De bijdrage wordt ingezet voor de volgende zaken:
Administratieve werkzaamheden van de gemeente Rotterdam voor de ambtelijke en
bestuurlijke voorbereidingen van het VAVO.
Ondersteunende werkzaamheden van de gemeente Rotterdam ten behoeve van het
ambtelijke en bestuurlijke overleggen ten behoeve van het VAVO.
Kosten voor het gebruik maken van de ruimte.
Kosten voor consumpties: koffie, thee, frisdrank en eventuele lunch.

Op basis van de gegevens c.q. het aantal inwoners op 1 januari 2010 van het Centraal Bureau voor
de Statistiek wordt de volgende bijdrage 2011 per gemeente voorgesteld.

Postcodes op 1 januari 2010
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€241,91
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