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O. Wijnhoven

Geachte heer Wetemans,
Op 2 mei 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over extra
geld voor kinderen met een achterstand.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Op 28 april lezen we in het artikel 'Fors meer geld voor leerlingen' in De Limburger dat veel
Limburgse gemeenten kunnen rekenen op meer geld van het Rijk voor het aanpakken van
achterstanden bij kinderen. We zijn benieuwd naar de effecten voor Echt-Susteren. Wij van
mening zijn dat achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium moeten worden aangepakt.
Elk kind moet zoveel als mogelijk gelijke kansen krijgen in het onderwijs en daarmee ook
later op de arbeidsmarkt.
Wij stellen de volgende vragen:
Vraag 1:
Antwoord:
Vraag 2:

Antwoord:

Is het college op de hoogte van het besluit van minister Slob om geld voor de
aanpak van achterstanden bij kinderen anders te verdelen?
Ja.
Is bij het college al bekend hoeveel euro's Echt-Susteren de komende jaren
meer of minder ontvangt naar aanleiding van dit besluit? In het betreffende
krantenartikel worden al bedragen genoemd voor diverse gemeenten. Naar
wij hebben begrepen is er overigens een overgangsperiode van drie jaar met
als ingangsdatum 1 januari 2019.
De minister heeft in zijn correspondentie naar de Tweede Kamer per gemeente een
indicatie gegeven van de te verwachten rijksuitkering in 2020, te weten € 384.000 .
Daar zijn de gevolgen voor de overgangsregeling nog niet in verwerkt. De nieuwe
bedragen zijn dus nog niet helder. Wel kan worden geconstateerd dat voor onze
gemeente de uitkering toeneemt.
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Vraag 3:

Wat is het huidige jaarlijkse bedrag dat Echt-Susteren tot en met 2018
ontvangt van het Rijk om achterstanden bij kinderen aan te pakken?
In 2018 ontvangt de gemeente voor het onderwijsachterstandenbeleid een bedrag
van € 156.134. In de jaren daarvoor was het bedrag lager.

Antwoord:

Vraag 4:

Is dit geld in Echt-Susteren specifiek voor deze doelgroep geoormerkt? Zo
nee, waarom niet?
Ja.

Antwoord:
Vraag 5:
Antwoord:

-

Vraag 6:

Antwoord:

Op welke wijzen worden achterstanden bij kinderen in onze gemeente
aangepakt?
De rijksuitkering wordt ingezet voor:
de voorschoolse educatie van peuters in de leeftijd van 2 en 3 jaar met een
geïndiceerde taal- en ontwikkelingsachterstand en het verbeteren van de kwaliteit
van de voorschoolse opvang (scholing, monitoring, etc.);
de bekostiging van de deeltijdtaalklas bij basisschool De Driepas, waar kleuters met
een migratieachtergrond (statushouders en kinderen van arbeidsmigranten) een
extra taalaanbod krijgen, zodat deze na 1 of maximaal 2 jaar op een voldoende
niveau kunnen uitstromen naar de school thuisnabij.
Indien vanaf 2019 meer of minder geld van het Rijk komt voor de aanpak van
achterstanden bij kinderen, op welke inzet wilt u dan meer respectievelijk
minder geld uitgeven?
De toename van de uitkering is niet alleen het gevolg van een landelijke
herverdeling van middelen maar heeft ook te maken met het feit dat het budget
voorde bestrijding van onderwijsachterstanden in 2020 met€ 170 miljoen
toeneemt. Dit bedrag is bedoeld om het aanbod voorschoolse educatie te
vergroten. Nu nog krijgen peuters met een geïndiceerde taal- en
ontwikkelingsachterstand 10 uur per week voorschoolse educatie aangeboden. Dit
wordt vanaf 2020 16 uur per week. De verhoging van de rijksuitkering zal hier
hoofdzakelijk voor worden ingezet.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en

ouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

dr. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester
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