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Geachte leden van het college, 

 

Raadsvragen onderwijsbeleid 

De gemeente Hollands Kroon heeft voor het primair openbaar onderwijs niet meer de rol van bevoegd 
gezag. Wel is zij verantwoordelijk voor de onderwijsaccommodaties. Hoe de verantwoordelijkheden 
precies verdeeld zijn en wat dit betekent voor het speelveld voor raad en portefeuillehouder is niet 
helemaal duidelijk. Het valt ook niet terug te vinden in het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dat is nl. niet 
door de raad vastgesteld. Vandaar een aantal vragen: 

1: De rol schoolbestuur primair openbaar onderwijs is in het verleden overgedragen aan een of 
meerdere schoolbesturen. Klopt dat? 

2: De afspraken zijn vastgelegd in een statuut. Klopt dat? 

3: zijn er meerdere schoolbesturen openbaar onderwijs in de gemeente werkzaam? 

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

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? 

6: Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden resten voor de gemeente? 

7: Welke beleidsruimte heeft de raad? 

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

9: Op welke wijze kan de raad kennis nemen van actuele zaken die spelen in het onderwijs, welke 
signaalfunctie kan de portefeuillehouder daarin spelen? 

 



 

 

 

 

 

 

10: Heeft de gemeente bestuurlijke invloed op het onderwijsbeleid waar en hoe/waar niet waarom niet. 
(geldt: wie betaalt, bepaalt?) 

De portefeuillehouder onderwijs lijkt te kunnen handelen zonder gemeentelijk onderwijsbeleidsplan. 
Na beantwoording van de vragen zullen wij ons daarover een oordeel vellen en zullen wij in overleg 
met u gaan. 

Enkele actualiteiten die ons aanleiding geven deze vragen te stellen: 

• Ouders zijn van mening dat de gemeente het besluit heeft genomen het schoolzwemmen te 
stoppen.Juist/onjuist? 

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

• Kunst- en cultuureducatieprojecten worden in andere gemeenten wel op poten gezet met 
extern geld, in Hollands Kroon niet. Juist/onjuist? 

• 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? 

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

Wij hechten eraan op een zorgvuldige manier tot het beste onderwijs in Hollands Kroon te komen.  

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Rob Ravensteijn 


