
1 januari 2003 afsluiten contracten met ROC’s voor

de uitvoering van opleidingen educa-

tie (artikel 2.3.4 van de WEB)

30 januari 2003 contractgegevens 2003 aan Cfi (UWEB,

bijlage 5 overzicht 2)

1 juli 2004 financiële verantwoording educatie

2003 aan Cfi 

In deze publicatie wordt nader ingegaan op de opgave van

gegevens met betrekking tot de contracten die met

Regionale Opleidings Centra (ROC’s) zijn afgesloten voor

educatieve activiteiten in 2003, zoals vermeld in bijlage 5,

overzicht 2 van de UWEB. De van u gevraagde opgave is

ten opzichte van het vorig jaar niet gewijzigd.

2. Doelstelling

Op basis van de door de gemeenten en samenwerkingsver-

banden verstrekte informatie kan beoordeeld worden of de

contracten voor educatieve activiteiten in 2003, tijdig en

volledig zijn afgesloten met ROC’s, conform de

Uitvoeringsregeling WEB (art. 4.1.2.).

3. De telformulieren

De telformulierenset bestaat uit een voorblad en een regis-

tratieformulier. 

Het voorblad CFI 53200-1 is voorbedrukt met:

• De naam van de gemeente of samenwerkingsverband;

• De code van de gemeente of samenwerkingsverband;

• Adres-gegevens van de gemeente of het samenwerkings-

verband, alsmede ruimte voor de naam en het telefoon-

nummer van de contactpersoon.

Ondertekening namens gemeente/samenwerkingsverband

• Ruimte voor dagtekening en ondertekening door burge-

meester en secretaris. In geval van samenwerkingsver-

band handtekening van de voorzitter.

Registratieformulier CFI 53200-2

Op dit formulier dienen de volgende contractgegevens te

worden ingevuld:

• Het bedrag dat de gemeente is overeengekomen per

instelling voor het verzorgen van educatie in het jaar

2003.

Bestemd voor:
• gemeenten en

• samenwerkingsverbanden.

Voorlichting

Datum: 25 november 2002

Kenmerk: CFI/GEG/GGV-2002/127493

Datum inwerkingtreding: n.v.t.

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: aartikel 5.2.2, bijlage 5 van het

Uitvoeringsbesluit WEB

Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t.

Informatie verkrijgbaar bij: 
CFI/ICO/BVH, 079-3232.666

1. Inleiding

In OCenW-Regelingen nummer 23 van 2 oktober j.l. is de

publicatie ”Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2003”

opgenomen. In deze publicatie zijn de bedragen opgeno-

men die door de gemeenten kunnen worden aangewend

voor educatieve activiteiten, zoals bedoeld in artikel 7.3.1

van de WEB.

De educatieve activiteiten betreffen, door regionale oplei-

dingscentra (ROC’s) te verzorgen, opleidingen t.w.:

• Opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

• Opleidingen gericht op breed maatschappelijk functio-

neren 

• Opleiding Nederlands als tweede taal I en II

• Andere opleidingen, gericht op sociale redzaamheid 

Voor de educatie dienen de volgende stappen op de aange-

geven tijdstippen te zijn afgerond:

1 november 2002 besluitvorming gemeenteraad inzake

toekenning van de bedragen aan edu-

catieve activiteiten in 2003 (artikel

2.3.3 van de WEB)

1 december 2002 melding van eventuele samenwer-

kingsverbanden tussen gemeenten

inzake educatie 2003 aan Cfi (UWEB,

bijlage 5 overzicht 1)
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5. Gevolg overschrijding uiterste
inzenddatum

Indien de gemeente of het samenwerkingsverband de

gegevens niet of niet volledig uiterlijk op de uiterste

inzenddatum (30 januari 2003) heeft ingezonden, dan kan

de minister op grond van de Uitvoeringsregeling WEB (art.

4.2.1.) bepalen dat de rijksbijdrage, voorschotten daaronder

begrepen, geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort.

6. Tijdbalk telling

Vóór 21 december 2002

Verzending gele telformulierenset met toelichting

31 januari 2003

Uiterste ontvangstdatum van de gele telformulierenset.

13 februari 2003

Uiterste datum waarop de groene terugmeldingsformulie-

renset wordt verzonden, in het geval er onvolkomenheden

zijn gesignaleerd.

27 februari 2003

Uiterste datum waarop de groene terugmeldingsformulie-

renset door CFI moet zijn ontvangen.

Maart 2003

Verzending blauwe overzichtsformulieren.

7. Gemeentelijk herindeling

De toezending van de formulieren geschiedt op basis van

de situatie medio december 2002. Gemeenten die betrok-

ken zijn bij een gemeentelijke herindeling dienen, waar

nodig, ook de gegevens te verstrekken over de contracten

die vóór 1 januari 2003 zijn afgesloten door gemeenten die

aan de betreffende gemeenten zijn toegevoegd.

Wnd. hoofddirecteur centrale financiën instellingen,

drs. S.J. van Spijker

• Het aantal deelnemers per afgesloten contract educatie

voor onderscheidenlijk Vavo, NT2, Breed maatschappe-

lijk functioneren en Sociale redzaamheid. Op dit formu-

lier is voorbedrukt:

• Het beschikbaar gestelde bedrag conform de Regeling

rijksbijdrage Educatie 2003 gepubliceerd in OCenW-

Regelingen nummer 23 van 2 oktober 2002.

4. Procedure

De gemeente of het samenwerkingsverband ontvangt vóór

21 december 2002 een formulierenset en een brochure ”

Toelichting opgave contracten rijksbijdrage 2003”. De for-

mulieren zullen geel gekleurd zijn.

Indien op 23 december 2002 de gele formulierenset nog

niet is ontvangen, dient direct contact te worden opgeno-

men met:

• Het Informatie Centrum Onderwijs BVH

tel. 079-3232666.

In de brochure worden nadere instructies gegevens voor de

invulling van de formulieren. De gele formulierenset dient

ondertekend door of namens de gemeente of het samen-

werkingsverband, vóór 31 januari 2003 te zijn ontvangen.

De formulieren kunnen worden gezonden aan:

• Centrale Financiën Instellingen

Team GEG/GGV

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer.

De gegevens op de formulieren worden door CFI verwerkt

en gecontroleerd. Indien er onvolkomenheden worden

geconstateerd, worden de gegevens teruggemeld op een

groen terugmeldingsformulier waarbij wordt aangegeven

welke onvolkomenheden zijn geconstateerd.

De gegevens dienen in dat geval op het groene terugmel-

dingsformulier gecorrigeerd te worden waarna het terug-

meldingsformulier, ondertekend door of namens de

gemeenten of het samenwerkingsverband, uiterlijk 27

februari 2003 

door CFI moet zijn ontvangen.

Na verwerking van de correcties ontvangt de gemeente of

het samenwerkingsverband een blauw overzichtsformulier

waarop de uiteindelijk geregistreerde gegevens zijn opge-

nomen. 

Dit blauwe formulier is bestemd voor de administratie van

de ontvanger en behoeft niet te worden teruggestuurd. 

Gemeenten waarbij tijdens de controle geen onvolkomen-

heden worden geconstateerd ontvangen geen groen terug-

meldingsformulier doch ontvangen direct het blauwe over-

zichtsformulier. 
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