
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 22 maart 2023

Betreft 
X Agendering 

O agenderingsverzoek
X Raad

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Buitenschoolse dagbesteding (V)SO de Wingerd

Agenderingsverzoek - Agenderingsverzoek-buitenschoolse-dagbesteding-de-Wingerd-1.

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Nienke Bos (bestuursadviseur wethouder Molema) / nienke.bos@groningen.nl / 06 5546 5572

Korte samenvatting:
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: 

 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?
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Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit in voorkomende 
gevallen met het oog op het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de 
besluitvormende vergadering. Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke 
vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de 
uitgezette of voorgestelde lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van 
agendering in de volgende (besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de 
bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. (in geval van spreektijden: De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 
minuten voor raadsleden en 16  minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, 
bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering 
inkorten.

De bespreking vindt plaats aan de hand van bespreekpunten aangedragen door deze 
fracties.  Bespreekpunten zijn gekoppeld aan de agendering dus bekend.

1 termijn: 
Vraag aan deelnemers aan de sessie of een toelichting op de bespreekpunten gewenst is?
Gelegenheid tot debat. 
Reactie/toezegging van college in geval van de aankondiging van motie(s) vreemd.

Conclusie door voorzitter: 
Voor wat betreft de behandeling van schriftelijke vragen eindigt hier de procedure van een 
artikel 36 vraag. 
Het indienen van een motie vreemd aan de orde van de dag kan (altijd).

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Betreft een agenderingsverzoek 
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