
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 42 vragen 
18R.00373 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum 12 juni 2018 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester 

Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Wethouder Becht 

H. Steijn 

8291 

steijn.j@woerden.nl 

18R.00373 

» * 
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W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door B. van Hoesel van de Fractie van D66 over Onderwijsachterstandenbudget 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is het College bekend met de nieuwe methodiek die gehanteerd wordt om de omvang van de 
Rijksbijdrage per gemeente vast te stellen? 

Ja, wij zijn bekend met de algemene indicatoren op basis waarvan de middelen worden verdeeld. De 
indicatoren zijn: 

1. Opleidingsniveau van de ouders 
2. Land van herkomst van de ouders 
3. Verblijfsduur in Nederland 
4. Schuldsanering 

Wij hebben geen informatie over de totstandkoming van het budget voor de Gemeente Woerden. 

2. Is het College ervan op de hoogte dat door de herverdeling de Rijksbijdrage 
onderwijsachterstanden voor Woerden op 1 januari 2019 afneemt van C 494.000 naar 
f 258.000 per jaar met een overgangsregeling van drie jaar? 

Ja, met als kanttekening dat de huidige bedragen indicatief zijn. De huidige berekening is gebaseerd op de 
indicatoren van de jaren 2015 en 2016, de definitieve berekening voor de bijdrage van 2019 vindt op basis 
van de jaren 2016 en 2017 plaats. Daarnaast is er sprake van een overgangsregeling van drie jaar waarbij 
respectievelijk 750/), 500Zo en 250Zo van het verschil tussen het budget van 2018 en het nieuwe budget 
gecompenseerd wordt. 

3. Heeft het College zicht op wat de verlaging van de bijdrage gaat betekenen voor kinderen 
met (risico op) een achterstand in het onderwijs? 

Sinds begin mei 2018 zijn wij op de hoogte van deze forse verlaging van het onderwijsachterstandenbudget 
voor de Gemeente Woerden. De Tweede Kamer heeft over de herverdeling gedebatteerd en heeft in 
meerderheid positief gereageerd. Dat betekent dat wij er op termijn rekening mee moeten houden dat de 
rijksbijdrage bijna wordt gehalveerd terwijl wij 60oZo meer W E aanbod (in de vorm van extra dagdelen) 
moeten leveren. We verwachten dat we nog maar 1/3 van ons huidige doelgroep van 90 kinderen kunnen 
bedienen binnen de W E én dat extra activiteiten zoals de schakelklas, de nieuwkomersklas, 
summerschool, intensieve werving en toeleiding, en welzijnsactiviteiten misschien deels niet meer door 
kunnen gaan. Mogelijk wordt er een beroep gedaan op het nieuwe generatiebudget. 

4. Wat gaat het College ondernemen om de mogelijk negatieve effecten van de aangekondigde 
vermindering van de bijdrage op te vangen? 

We hebben voorafgaand aan het kamerdebat van 17 mei 2018 per mail ons ongenoegen kenbaar gemaakt 
aan verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer. 

Pagina 1 van 2 



Op dit moment zijn we in gesprek met onze partners, zoals kinderopvang en onderwijs om te kijken wat 
nodig is om onderwijsachterstanden met elkaar te bestrijden, zodat het budget zo efficiënt en effectief 
mogelijk kan worden ingezet. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.011088 

De secretaris, De burgeme 

V Ikenboer 
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From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: 14 May 2018 14:38:09
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 42 van D66 inzake onderwijsachterstanden
Attachments: 180514 artikel 42 vragen van d66 inzake onderwijsachterstanden .pdf 

Aan het College
Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde  van de fractie van D66 inzake vermindering van de Rijksbijdrage bedoeld 
voor onderwijsachterstanden. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 13 juni 2018.

Met vriendelijke groet,

Wendy Plukaard
Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 



 
 

 

Artikel 42 vragen  
  

 

De fractie van D66 vindt het belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt om daar 

waar nodig bij te dragen aan het voorkomen en verminderen van een onderwijsachterstand bij 

kinderen. 

 

Met het oog daarop heeft D66 met enige zorg gelezen dat het effect van het besluit van Minister Slob 

de Rijksbijdrage voor de bestrijding van onderwijsachterstanden te herverdelen voor Woerden een 

verlaging van de bijdrage betekent. D66 vindt het belangrijk dat in Woerden de aanpak van de 

problematiek van onderwijsachterstanden daar niet onder zal lijden.     

 

Daarom heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het College: 

 

1. Is het College bekend met de nieuwe methodiek die gehanteerd wordt om de omvang van de 

Rijksbijdrage per gemeente vast te stellen?   

2. Is het College ervan op de hoogte dat door de herverdeling de Rijksbijdrage 

onderwijsachterstanden voor Woerden op 1 januari 2019 afneemt van € 494.000 naar  

€ 258.00 per jaar met een overgangsregeling van drie jaar? 

3. Heeft het College zicht op wat de verlaging van de bijdrage gaat betekenen voor kinderen met 

(risico op) een achterstand in het onderwijs? 

4. Wat gaat het College ondernemen om de mogelijk negatieve effecten van de aangekondigde 

vermindering van de bijdrage op te vangen? 

 

Graag ontvangen wij een onderbouwd antwoord op bovenstaande vragen.  

 

 

Namens de fractie van D66 Woerden, 

Birgitte van Hoesel 
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