Aan de besturen Regionale aanpak personeelstekort RAP 20021 en RAP 20022

Datum: 27 november 2020

Onderwerp: Declaratie van inzet uren voor de uitvoering van de regionale aanpak
personeelstekort

Geacht bestuur,
De subsidiebedragen die horen bij de subsidieaanvragen voor de regionale samenwerking
met betrekking tot de regionale aanpak personeelstekort (RAP) komen binnen bij de
penvoerder GelderVeste. Samen met CABO en GelderVeste zijn afspraken gemaakt over
de wijze waarop de besturen declaraties kunnen indienen voor de inzet van eigen
personeel ten behoeve van de RAP.
Hieronder volgt een weergave die van belang is voor eventuele declaraties.
De subsidievoorwaarden schrijven voor dat er sprake moet zijn van 1/3 deel cofinanciering van de regionale plannen i.h.k.v. de RAP. Dat betekent dat niet alle
activiteiten i.h.k.v. de RAP kunnen worden gedeclareerd. De stuurgroep heeft besloten
dat de volgende activiteiten NIET kunnen worden gedeclareerd:
1. Uren en eventuele andere kosten die verband houden met het deelnemen aan de
besturenbijeenkomsten i.h.k.v. de RAP.
2. Uren die verband houden met het deelnemen aan de stuurgroep RAP.
3. Een deel van de werkzaamheden die i.h.k.v. de RAP verricht worden door
Personeelscluster Oost Nederland.
Door vooraf duidelijk te hebben dat deze kosten niet kunnen worden gedeclareerd t.l.v.
de RAP-subsidie, kan de co-financiering op een adequate manier worden verantwoord bij
de subsidieverstrekker.
De inzet van medewerkers die zitting hebben in een werkgroep die voor de actielijnen
van de RAP zijn geformeerd kunnen wel worden gedeclareerd. Ook uren die worden
ingezet in de selectiecommissies voor de werving en selectie voor zij-instromers kunnen
worden gedeclareerd op de RAP. Hiervoor gelden de volgende maximum uurtarieven:
Voor de inzet van uren van leraren, docenten en OOP geldt een maximaal tarief van € 50
per uur. Voor leidinggevenden, directeuren en bestuurders geldt een maximaal tarief van
€ 100 per uur, dit alles exclusief btw.
Voor de inzet van de projectcoördinatoren (intern) en externe inhuur die voor de RAP
worden ingezet worden aparte afspraken gemaakt waarbij bovenstaande uurtarieven niet
worden overschreden.

Voor uren die zijn ingezet in het kader van een begeleidingstraject voor herstarters en
andere eventuele uren dient er altijd vooraf overleg met, en akkoord van, de overall
projectleider van de RAP, Gerard Couprie, gcouprie@gmail.com. De overall projectleider
beheert de begroting en de uitputting van de RAP.
De loonkosten van herstarters en zijinstromers mogen niet worden gedeclareerd.
We verzoeken de besturen om de declaraties voor de RAP vanaf 1 januari 2021 steeds
per kwartaal in te dienen te weten:
- Declaraties voor het eerste kwartaal 2021 indienen voor 30 april 2021.
- Declaraties voor het tweede kwartaal 2021 indienen voor 31 juli 2021.
- Declaraties voor het derde kwartaal 2021 indienen voor 31 oktober 2021.
- Declaraties voor het vierde kwartaal 2021 indienen voor 31 januari 2022.
Declaraties die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
Declaraties worden ingediend met bijgaand declaratieformulier (bijlage 1).
De declaraties kunnen worden verzonden naar mailadres financien@gelderveste.nl
Als er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Inge Elsebroek van CABO.
Mailadres I.Elsebroek@cabo.nl

Namens de stuurgroep regionale aanpak lerarentekort RAP 20021 en RAP 20022,

Met vriendelijke groet,

Gerard Couprie
Projectleider RAL / RAP

