
AGENDERINGSVERZOEK
Indiener
O Raad

O fractie(s): CDA en D66
O leden: Jalt de Haan en Mirjam Gietema

O College
O portefeuillehouder(s): Bloemhoff
O contactambtenaar: Hinke de Groot

O Burgemeester
O contactambtenaar:

Onderwerp / thema
Buitenschoolse dagbesteding (V)SO de Wingerd

Doel van de agendering
O Beeldvorming
O Meningsvorming 

Aanleiding voor het verzoek (in geval van college ook graag procesinformatie)
Kinderen van (V)SO De Wingerd zouden na de herfstvakantie starten met buitenschoolse opvang. Het
gaat hier om kinderen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Uit een behoeftepeiling onder
ouders blijkt hier grote behoefte aan te zijn. De verbazing was groot toen bleek dat dit wegens 
financiering vanuit de jeugdwet oneigenlijk zou zijn. De keuze is voor de school en ouders 
onbegrijpelijk, omdat kinderen van de Van Lieflandschool en de Mytylschool wel voor buitenschoolse
opvang in aanmerking komen.

Het CDA en D66 vinden het van belang dat kinderen met een beperking dezelfde kansen krijgen als 
kinderen die naar het reguliere onderwijs gaan. In het reguliere onderwijs wordt er veel belang 
gehecht aan een doorgaande leerlijn en de IKC-gedachte. Wat ons betreft moet dit ook gelden voor 
kinderen van het (V)SO, waarbij kinderen op hun eigen school met bekende gezichten (pedagogische 
medewerkers) opgevangen kunnen worden. Er moet volgens de fracties zo snel mogelijk een 
oplossing gevonden worden voor deze onwenselijke en oneerlijke situatie.

Bespreekpunten (alleen in geval van meningsvorming)
Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college) gewenst t.a.v. de volgende punten:

- Hoe kijken de andere partijen aan tegen het ontstane probleem en een mogelijke oplossing?
- Kunnen ze zich vinden in de beantwoording van het college?
- Hoe denken fracties het probleem voor leerlingen en ouders van (V)SO de Wingerd op te 

lossen?
- Hoe kijken de fracties naar het verschil in de ontstane situatie tussen kinderen van de 

Wingerd en leerlingen van de Mytylschool en de Van Lieflandschool?

Voorgestelde wijze van bespreking / invulling van de bijeenkomst
Meningsvormede sessie

Benodigde tijd (naar verwachting)



90 minuten
….

Gewenst/voorzien vervolg
Moet blijken na een meningsvormende sessie

Deadline
Uiterste datum van agendering Zo spoedig mogelijk
Vanwege Het verzoek al een paar weken geleden is gedaan
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