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Geachte fractieleden,  

Op 4 april 2013 heeft u schriftelijke vragen  gesteld over onderwijsbeleid. In deze brief beantwoorden wij de 

door u gestelde vragen. 

 

Bezoekadres Correspondentieadres Contact Overige gegevens 

 De Verwachting 1  Postbus 8  T (088) 32 15 000  BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785 

 1761 VM Anna Paulowna  1760 AA Anna Paulowna  F (088) 32 15 999  BIC: BNGHNL2G 

     www.hollandskroon.nl   

 

 

 

De door u gestelde vraag 1: 

De rol schoolbestuur primair onderwijs is in het verleden overgedragen aan een of meerdere schoolbesturen. 

Klopt dat? 

Antwoord: 

Dat klopt. De rol van schoolbestuur primair openbaar onderwijs is op afstand gezet en overgedragen aan 

stichting Surplus.  

 

De door u gestelde vraag 2: 

De afspraken zijn vastgelegd in een statuut. Klopt dat? 

Antwoord:  

Dat klopt. De afspraken zijn vastgelegd in een statuut. Dit statuut is ook vastgesteld door uw gemeenteraad. 

 

De door u gestelde vraag 3: 

Zijn er meerdere schoolbesturen openbaar onderwijs in de gemeente werkzaam? 

Antwoord: 

Nee. Alle openbare basisscholen in Hollands Kroon vallen onder stichting Surplus. 
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De door u gestelde vraag 4: 

Zijn alle statuten inhoudelijk hetzelfde, of moeten deze nog geharmoniseerd worden? 

Antwoord: 

Wij hebben te maken met één statuut. Daarom is harmonisatie niet nodig.  

 

De door u gestelde vraag 5: 

Komen deze statuten overeen met de afspraken die gelden voor het bijzonder onderwijs, m.a.w. is de rol voor de 

gemeente voor alle scholen/leerlingen dezelfde. 

Antwoord: 

Nee, de gemeenteraad van Hollands Kroon stelt alleen de statuten van het openbaar onderwijs vast.  

 

De door u gestelde vraag 6: 

Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden resten voor de gemeente? 

Antwoord: 

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal onderwijsbeleid (Lokaal Educatieve Agenda) en 

onderwijshuisvesting. 

 

De door u gestelde vraag 7: 

Welke beleidsruimte heeft de raad? 

Antwoord: 

Het lokaal onderwijsbeleid wordt vertaald in een lokaal educatieve agenda (LEA). In deze agenda worden 

activiteiten opgenomen die voor alle basisscholen in Hollands Kroon gelden. Daarbij moet gedacht worden aan 

cultuureducatie, logopedie, verkeersonderwijs, etc.. Deze LEA is geen wettelijke verplichting dus uw 

gemeenteraad kan besluiten om te stoppen met dit beleid.  

Voor wat betreft onderwijshuisvesting heeft uw gemeenteraad de beleidsruimte om onderwijshuisvesting 

beleidsarm of beleidsrijk op te pakken.  

 

De door u gestelde vraag 8: 

Zijn eerder gemaakte afspraken nog te herzien als daar naar het oordeel van de raad aanleiding voor is? 

Antwoord: 

Dat kan op het gebied van LEA. 
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De door u gestelde vraag 9: 

Op welke wijze kan de raad kennis nemen van actuele zaken die spelen in het onderwijs, welke signaalfunctie 

kan de portefeuillehouder daarin spelen? 

Antwoord: 

Daarvoor wil ik u verwijzen naar een aantal websites waarop actuele ontwikkelingen in het onderwijs worden 

vermeld.  

www.surplus.nl 

www.bojoz.nl 

www.passendonderwijs.nl 

www.vng.nl 

Mochten belangrijke ontwikkelingen zich voordoen dan kan de wethouder uw gemeenteraad informeren via 

een informatiebrief.  

 

De door u gestelde vraag 10: 

Heeft de gemeente bestuurlijke invloed op het onderwijsbeleid waar en hoe/waar niet waarom niet. (geldt: wie 

betaalt, bepaalt?) 

Antwoord: 

Op de Lokaal Educatieve Agenda is invloed mogelijk. Op het onderwijsbeleid op de scholen heeft de gemeente 

geen invloed. Deze verantwoordelijk ligt bij Stichting Surplus.  

 

Naast bovengenoemde vragen stelt u ook een aantal actualiteiten aan de orde. Hieronder volgt een reactie op 

uw gestelde vragen. 

 

De door u gestelde vraag 1: 

Ouders zijn van mening dat de gemeenteraad het besluit heeft genomen het schoolzwemmen te stoppen. 

Juist/onjuist? 

Antwoord: 

Juist. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 25 oktober 2012 het schoolzwemmen afgeschaft per 

ingang van het schooljaar 2013/2014. 

 

De door u gestelde vraag 2: 

Stoppen met schoolzwemmen leidt tot een nieuwe vraag naar sportaccommodatie. Juist? 

Antwoord: 

Juist. Elke groep op de basisschool heeft recht op twee klokuren (45 minuten per klokuur) bewegingsonderwijs 

per week. Veel basisscholen gebruikten het schoolzwemmen als “natte gym” en maakte daardoor minder 

gebruik van het gymlokaal. Door de afschaffing van het schoolzwemmen wordt er volgend schooljaar daarom 

een groter beroep gedaan op de ruimte in de gymlokalen.  

 

 

http://www.surplus.nl/
http://www.bojoz.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.vng.nl/
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De door u gestelde vraag 3: 

Kunst- en cultuureducatieprojecten worden in andere gemeenten wel op poten gezet met extern geld, in 

Hollands Kroon niet. Juist/onjuist? 

Het is juist dat er in andere gemeenten kunst- en cultuureducatieprojecten op poten worden gezet. Bij mijn 

weten wordt daar geen extern geld voor gebruikt, maar wordt dit budget via de Lokaal Educatieve Agenda door 

de eigen gemeente beschikbaar gesteld.  

 

De door u gestelde vraag 4: 

Elders in Nederland verbieden wethouders om kinderen die binnen een straal van 1,5 km. van school wonen om 

per auto, (zelfs per fiets) naar school te komen. Bevoegd/onbevoegd? 

Antwoord:  

Onbevoegd. Een basisschool kan hiertoe adviseren/beslissen richting de ouders/verzorgers van de kinderen. De 

wethouder heeft hierin geen enkele bevoegdheid.  

 

De door u gestelde vraag 5: 

Elders in Nederland worden door de gemeente eisen gesteld aan gezond trakteren. Bevoegd/onbevoegd. 

Antwoord: 

Onbevoegd. Ee basisschool kan hierover een beslissing nemen. De wethouder heeft hierin geen enkele 

bevoegdheid in.  

 

Ik ga er vanuit uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

J.S.C. van Dijk 

Wethouder  

 


