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Juridische grondslag: artikel 69, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES, artikel 
150 eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES en artikel 3.5, eerste lid, van 
de Wet educatie en beroepsonderwijs BES 

 
Geachte heer, mevrouw, 

 
Bij brief van 26 april 2016, met kenmerk 925167 (hierna: informatiebrief), bent u 
geïnformeerd over de subsidie die OCW u voor de jaren 2017-2020 wil 
toekennen.  Met deze brief wil ik u informeren over de jaarlijkse subsidie voor uw 
organisatie. Bij deze brief is de subsidiebeschikking gevoegd. 

 
Subsidie 2017-2020 
Deze subsidie is voor de komende vier jaar verstrekt, zodat u hiermee in uw 
ambities en bedrijfsvoering rekening kunt houden. De jaarlijkse subsidie voor uw 
organisatie bedraagt $ 686,904.00. Dit bedrag is opgebouwd uit een reguliere 
subsidie van $ 386,904.00 en een aanvullende subsidie van $ 300,000.00. 

 
Aanvullende subsidie 
Deze middelen zijn bedoeld voor de inzet van orthopedagogen en 'special needs 
teachers' binnen de scholen (inclusief reis,- verblijf- en verhuiskosten). 

 
Eilandelijk zorgplan en verantwoording 
Uw organisatie blijft wettelijk verplicht om jaarlijks samen met de schoolbesturen 
met wie zij samenwerkt in het samenwerkingsverband St. Eustatius een 
eilandelijk zorgplan op te stellen (artikel 27 WPO-BES, artikel 68 WVO-BES, 
artikel 3.3 WEB-BES). Het eîlandelijk zorgplan wordt vóór 15 mei, voorafgaand 
aan het schooljaar waarop het betrekking heeft, toegezonden aan de Inspectie   
van het Onderwijs.  I k verzoek u om in het eilandelijk zorgplan in te gaan op de 
resultaten die worden bereikt door middel van de inzet van de aanvullende 
middelen. De verantwoording moet conform de regeling jaarverslaggeving 
onderwijs BES geschieden. 
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Activiteitenverslag 
In de informatiebrief wordt ingegaan op de subsidie na 2020. Hierbij wil ik u nogmaals 
wijzen op het belang van het jaarlijkse activiteitenverslag en het zorgvuldig in kaart 
brengen van de zorgproblematiek en de activiteiten voor de professionalisering 
van uw medewerkers en de scholen. 

 
IIn bijgaande beschikking wordt uiteengezet hoe uw organisatie jaarlijks haar 

bestedingen dient te verantwoorden.  Indien u vragen heeft over deze brief of de 
beschikking kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs Caribisch 
Nederland, via het e-mailadres caribisch.nederland@duo.nl. Indien u over uw 
vraag wilt worden teruggebeld, dan kunt u dit aangeven. Er wordt dan zo spoedig 
mogelijk een belafspraak ingepland. 

 
 
 

Hoogachtend, 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
Manager Ol/BKP/PV 1 

 

 
Sander Pronk 
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Beschikking tot het verstrekken van subsidie aan Expertise Centre 
Education Care St. Eustatius Foundation ten behoeve van de 
ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 

 
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 
Gelet op artikel 69, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES, artikel 150 
eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES en artikel 3.5, eerste lid, van 
de Wet educatie en beroepsonderwijs BES; 

 
Besluit: 

 
Artikel 1. Subsidie verstrekking 
1. Aan Expertise Centre Educatton Care St. Eustatius wordt subsidie verstrekt 

voor het uitvoeren van de wettelijke taken, bedoeld in artikel 28, eerste lid 
van de Wet primair onderwijs BES, artikel 69, eerste lid, van de Wet 
voortgezet onderwijs BES en artikel 3.4, eerste lid, van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs BES. 

2.   De reguliere subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks verstrekt 
voor de periode van 1januari 2017 tot en met 31 december 2020. 

 
Artikel 2. Aanvullende subsidie 
1. Aan Expertise Centre Education Care St. Eustatius wordt aanvullende 

subsidie verstrekt voor de inzet van orthopedagogen en 'special needs 
teachers' binnen de scholen (inclusief reis,- verblijf- en verhuiskosten) . 

2.  De aanvullende subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks 
verstrekt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 
2020 . 

 
Artikel 3. Subsidiebedrag 
1.   De subsidie, bedoeld in artikel 1,bedraagt maximaal $ 386,904.00 per jaar . 
2.  De aanvullende subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt maximaal 

$ 300,000.00 per jaar . 
 

Artikel 4. Begrotingsvoorwaarde 
Subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld wordt verstrekt 
onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht. 
 
Artikel 5. Besteding subsidie 
De subsidie wordt besteed aan de activiteiten waarvoor zij wordt verstrekt . 
 
Artikel 6. Toepassing Algemene wet bestuursrecht en Wet Overige OCW-subsidies 
De titels 4.1 en 4 .2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4 tot en met 
19 van de Wet Overige OCW-subsidies zijn van toepassing . 

Europaweg 2 
2711 AH  Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 
T 079 - 323 23 23 
F 079 - 323 32 20 
www.duo.nl 

 
 
 

Onze  referentie 
BEK-2016/10483 M 

Uw brief van 

Uw referent e 

http://www.duo.nl/


Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

 

 
 
 
 

Artikel  7. Wijze van melding 
1.  De subsidieontvanger doet onverwijld een melding bij de staatssecretaris ivan 

feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de 
subsidieverstrekking. Bij de melding worden de stukken overlegd die 
betrekking hebben op de gemelde feiten en omstandigheden en wordt de 
oorzaak van de gemelde feiten en omstandigheden toegelicht. 

2. Aan het eerste lid wordt in ieder geval toepassing gegeven indien het voor de 
subsidieontvanger aannemelijk is of had moeten zijn dat: 
a. de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet 

geheel zijn verricht of zullen worden verricht, of 
b. niet, niet tijdig of niet geheel aan de subsidieverplichtingen wordt voldaan 

of zal worden voldaan. 
3. De melding bedoeld in het eerste lid geschiedt aan DUO, unit DUO/BEK, 

Postbus 606, 2700 ML te Zoetermeer, Nederland. Daarnaast wordt de 
melding ook via e-mail verzonden aan caribisch.nederland@duo.nl. 

 
Artikel 8. Verantwoording 
1. De subsidieontvanger  legt rekening en verantwoording af aan de hand van 

een financieel verslag. Artikel 4:76 van de Algemene wet bestuursrecht is van 
toepassing. 

2. De subsidieontvanger licht in een activiteitenverslag toe welke resultaten zijn 
behaald met de aanvullende subsidie, bedoeld in artikel 2. 

3. Het financieel verslag gaat vergezeld van een controleverklaring omtrent de 
getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een deskundige als 
bedoeld in artikel 121,zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES. 

4. De subsidieontvanger bedingt bij de deskundige dat deze zijn onderzoek 
inricht overeenkomstig een controleprotocol indien dat door de 
staatssecretaris is vastgesteld. 

5. In de verklaring, bedoeld in het tweede lid, geeft de deskundige tevens 
een oordeel over de naleving door de subsidieontvanger van de in het 
controleprotocol genoemde  voorschriften. 

6. Het financieel verslag en activiteitenverslag worden vóór 1 juli gezonden aan 
DUO, unit OND/ODV, Postbus 606, 2700 ML te Zoetermeer, Nederland. 
Daarnaast wordt het financieel verslag ook via e-mail verzonden aan 
caribisch.nederland@duo.nl. 

 
Artikel 9. Betaling 
1.  De betaling van de subsidie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, en artikel 2, eerste lid 

vindt plaats in gelijke maandelijkse termijnen vanaf januari 2017. 
 

Namens deze, 
Manager 01/BKP/PV 1 
 

 
Sander Pronk 

 
Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop /'let besluit hem is toegezonden beroep 
instellen bij /'let Gerecht. Daarnaast /'leeft belanghebbende de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag waarop /'let 
besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaar te maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onder vermelding van "Bezwaar" ter attentie van Rijksdienst Caribisch 
Nederland Sint·Eustatius,Mazinga Complex A, 8, Fort Oranjestraat, Oranjestad. 
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