
1. TRANSCRIPT VAN DE RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 24 mei 2018 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

… [geen geluid] 

2. Rondvraag 

De heer Snoek: … te organiseren zijn met een PGB en wij wel vinden als gemeente, dat dit een voorziening 

moet zijn, die voor ouders beschikbaar zijn, want zouden wij die ook niet zo als zorg in natura beschikbaar 

moeten hebben. Ik ging uit van uw vraag alsof het meer ook, nou zeg maar, ik koppel hem niet zo direct 

aan naschoolse opvang, wat vaak regulier is en een vaste cyclus heeft, twee keer per week, zoveel uur, 

waarbij er ook naschoolse opvang op locatie beschikbaar is, ik dacht het meer ging over bijvoorbeeld oppas 

aan huis. 

Mevrouw Klazes: Ja, dat is inderdaad. Zo had ik hem ook gesteld in mijn vraag en toen werd ik onmiddellijk 

op de vingers getikt door degene over wie het gaat, de ouder, die zei van: je moet het geen oppas noemen, 

want met die PGB budgetten, dus het is naschoolse opvang. Zij noemen dat opvang, maar het is echt een 

ontlasting, een thuiszorgsituatie of een thuisopvang, ik weet niet precies hoe dat heet en inderdaad een 

naschoolse, daar gaat het over. 

De heer Snoek: Want in zorg en natuur hebben wij bijvoorbeeld wel opvang in het weekend beschikbaar, 

waarin het gezin tijdelijk dan ontlast kan worden, zodat het kind ergens opgevangen wordt, maar dat geeft 

dan niet die flexibiliteit, in de situatie waar u naar zoekt van: even een middag doordeweeks of misschien 

een avond opvang te organiseren en dat hebben wij als zodanig denk ik ook niet als zorg in natura 

beschikbaar. Dus dat zou wel een onderwerp kunnen zijn wat we met onze jeugdzorgverleners nog een 

keer opnemen. Ik denk dat vanuit de jeugdzorg dat regulier gaan organiseren, dat dat niet de meest 

begaanbare weg is, maar het wel zo bijvoorbeeld zou kunnen zijn, dat vanuit de jeugdzorg ondersteuning 

wordt geboden aan meer reguliere naschoolse opvang, we zullen het dan hier geen oppas noemen, bij het 

ondersteunen van meer kwetsbare kinderen. En op die manier wel de beschikbaarheid te vergroten. Daar 

heeft het betreffende gezin op dit moment helemaal nog niets aan, dat is kijken naar: hoe kunnen wij het 

stelsel verbeteren. Mijn advies zou voor hen zijn: eerst even met de CJG-coach contact opnemen om te 

kijken: wat is er allemaal beschikbaar? Het CJG heeft het beste zicht op van wat, waar we een voorziening 

beschikbaar hebben in Haarlem, zowel ter beschikking voor PGB als in zorg in natura om te kijken hoe het 

gezin zo goed mogelijk geholpen kan worden. 

Mevrouw Klazes: Kleine vervolgvraag: vindt u het belangrijk genoeg omdat, om te kijken wat de 

mogelijkheden zijn om dit onder te brengen in zorg in natura op niet reguliere momenten om deze zorg 

aan te bieden? Gaat u daar daadwerkelijk over in gesprek met jeugdwerkers? 

De heer Snoek: Ik heb mij er vandaag in kunnen verdiepen, dus ik kan op dit moment onvoldoende 

overzien hoe groot het probleem is en hoe breed het aanbod, wat wij wel al hebben, al is. Is het dan 

gewoon een kwestie van even mensen de juiste weg naar de juiste zorg weten te vinden of is er sprake van 

structureel lacune in het aanbod en volgens mij hebben wij met elkaar de behoefte om lacunes te 

voorkomen en ouders en gezinnen in kwetsbare posities te ondersteunen, dus ja, ik wil het gesprek 

aangaan, maar ik wil u niet hier nu toezeggen, dat wij hiervoor nieuw aanbod gaan genereren. 



De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Jouw Haarlem, Rina Stroo heeft ook een vraag voor de heer 

Roduner, maar die is er natuurlijk ook niet en ik dacht dat het beetje in lijn was met de vraag van de heer 

Trompetter, maar misschien dat wethouder Snoek hem kan beantwoorden? 

Mevrouw Stroo: Dank u, voorzitter. Ik heb een rondvraag over de kwijtschelding van de gemeentelijke 

belasting. En de vraag is: klopt het dat de kwijtschelding van de gemeentelijke belasting niet 

vereenvoudigd is en dat mensen die er automatisch recht op hebben, toch een formulier moeten invullen 

met heel veel vragen. Ik zou zeggen: doe als de overheid: makkelijker kunnen we het niet maken, vul het 

alvast in en vraag alleen of er iets gewijzigd is. Dat was hem. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Snoek. 

De heer Snoek: Ja, lijkt mij volledig in lijn met vraag van de heer Trompetter en ik zal de vraag/het verzoek 

doorspelen aan de heer Roduner. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. 

4.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

De voorzitter: Dan, even kijken, komen we bij de mededelingen. Zijn er nog commissieleden met de 

mededeling? Niemand. Dan heeft de wethouder misschien nog een mededeling? 

De heer Snoek: Nee. 

De voorzitter: Ook niet, even kijken. Nou, dat is een vraag aan de wethouder: is er onlangs een 

bestuursvergadering bijeen voor deze commissies relevante gemeenschappelijke regelingen geweest waar 

de wethouder is over wil melden aan de commissie? 

De heer Snoek: Wat een goede vraag. 

De voorzitter: Ja, helemaal zelf opgelezen. 

De heer Snoek: Nee. Nee, vanuit mijn eigen portefeuille, denk ik aan de GR-leerplicht, et cetera, maar nee, 

voor zover ik op dit moment kan overzien niet. Ik vind het een hele goede relevante vraag. Het lijkt mij ook 

goed om ook voor mijn collega-portefeuillehouders deze voortaan ook even vooraf ambtelijk voor te laten 

bereiden, zodat we inderdaad de juiste informatie op het juiste moment terugkoppelen. 

De voorzitter: Goed punt, dank u wel. 

3. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Dan komen wij bij punt 3, het vaststellen van de agenda. Kan de agenda conform worden 

vastgesteld? Ja? Oké, dank u wel. Hier had ik ook nog, dat is dezelfde vraag weer, die gaan wij overslaan. 

5. Agenda komende vergadering(en) 

De voorzitter: Komen wij bij punt 5, komende commissievergaderingen. Zijn er ter kennisname stukken die 

de commissieleden nog voor de volgende vergadering willen agenderen? Het commissielid moet wel even 

toelichten, het doel van de bespreking, zodat dat ook op de agenda kan worden opgenomen en het 

betreffende commissielid zal hiervoor een formulier van de griffie ontvangen, waarin de duiding nader kan 

worden gespecificeerd. Dat is nieuw allemaal weer, dus dat is voor mij ook nieuw. Vervolgens de 



commissieleden bij gewogen stemming laten beslissen of ze hiermee akkoord gaan en de secretaris, o dat 

bent u dan, dus zijn er nog punten om te agenderen? Mevrouw Çimen?  

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat mij om punt, even kijken hij staat onder 2.8, motie 

11.2 Voorzieningen in de toekomst. En dan zit het met name op het integrale, het brede karakter eigenlijk 

van de motie en hoe dat dus wordt opgepakt de komende tijd? Maar gelet op het nieuwe coalitieakkoord 

met de nieuwe wethouder, willen we daar toch nog graag even aan het begin van de raadsperiode over 

hebben. 

De voorzitter: Oké, dank u wel. Oké, dus maandag krijgt u een formulier toegestuurd om dat te duiden en 

dan, als de commissieleden het goed vinden, dan gaan wij het agenderen. 

De heer Snoek: Mag ik daar een vraag over stellen? Mag ik de D66 fractie dan vragen, of Selma, die duidt 

ook op de nieuwe wethouder, de motie zelf, zit op een breed spectrum van voorzieningen. Ik denk dat het 

voor, nou de behandeling handig is als u dan aangeeft met welke wethouder en welke portefeuillehouder 

u hierover wilt spreken.  

Mevrouw Çimen: Zal ik dan ook meteen in dat formulier aangeven. 

Mevrouw …: ‘…’ 

Mevrouw Çimen: Ja, top. Helemaal goed. 

De voorzitter: Goed, de heer Trompetter. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vraag mij even af bij de herziening regelgeving Wmo 

2015, dat is inmiddels een, dat is punt 1.3, dat is inmiddels een collegebevoegdheid geworden, ik weet niet 

of het zinvol is, maar ik kan mij voorstellen dat er commissieleden zijn, die er wel met het college van 

gedachten over willen wisselen. Dat wil ik graag even peilen bij mijn collega’s. 

De heer Visser: Volgens mij stellen wij uiteindelijk de verordening vast en komt die nog bij ons langs. 

Mevrouw …: Nee, nee. 

De heer Trompetter: Dat was zo, mijnheer Visser. Maar het is om mij onduidelijke redenen vorige periode 

een collegebevoegdheid geworden, maar ik weet niet hoe dat ervan gekomen is. 

De voorzitter: Goed, wij gaan verder. Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul: Ja, ik had datzelfde stuk hier opgeschreven en daar had ik wat technische vragen, dus ik 

dacht als ik daar antwoord krijg, dan kan ik kijken of ik hem agendeer, dus ik kan nu nog niet zeggen, maar 

ik zou het wel willen steunen. 

De voorzitter: Dank u wel, verder nog iemand? Sorry, mevrouw Stroo. 

Mevrouw Stroo: Ja, dank u, voorzitter. Ik wil graag punt 1.2 agenderen, uitvoeringsplan sociale recherche 

2018 met name omdat de rol van het sociale wijkteam wel wat vragen oproept. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Sorry, interruptie van of een vraag, de heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel voorzitter. Overigens ook gefeliciteerd met uw voorzitterschap. 

Allereerst zou graag het voorstel van mijn collega hiernaast bijval willen geven over het punt 1.2 



uitvoeringsplan sociale recherche. Het is, denk ik, van groot belang dat er geen misbruik gemaakt wordt 

van uitkeringen en dat controle daarop goed is. En wij zouden ook willen kijken naar in hoeverre, nou ja, er 

voortgang, laten we maar zeggen, in dit proces zit, dus ik weet niet hoe u dat voor zich ziet dat wij allebei 

een formulier invullen of dat we gezamenlijke formulier invullen, maar daar ben ik in ieder geval toe 

bereid. Maar dat hoor ik dan. En wij zouden graag 2.1, de brief QuickFit, zouden wij graag agenderen, het 

betreft hier een subsidie voor 22.000 euro voor een sportschool. Wij hebben vragen rondom de 

marktverstoring, die dat oplevert en de achtergronden. Er worden in die brief ook een aantal indicatoren 

genoemd, wat er voor dat geld, nee, er worden eigenlijk een aantal zaken gegeven wat er voor dat geld 

terug zou moeten komen en wij willen graag ook weten welke indicatoren daaronder liggen en hoe dat, 

hoe de wethouder zorgt dat dat geld ook goed terecht komt uiteindelijk. Dat zijn ze. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Nou, voor wat betreft 1.2, u krijgt gewoon beiden het formulier 

toegestuurd en kunt u beiden uw argumenten daarop schrijven en terugsturen. Ja, of onderling overleg, 

dat is naar wat u wenst natuurlijk. Ook één formulier, even afstemmen met elkaar. Sorry, mijnheer 

Trompetter. 

De heer Trompetter: Nou, uit de bijdrage van mevrouw Stroo en mijnheer van de VVD, denk ik toch dat ze 

andere moverende reden hebben om het te agenderen. 

De voorzitter: Waarvan akte. De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Ik wil toch even terugkomen op die herziening regelgeving Wmo, want ik was net even in 

verwarring, alsof wij er niet over zouden gaan, ik heb het stuk erbij gepakt, maar er staat keurig gewoon in 

het stuk, dat het nog door de gemeenteraad op 19 juli 2018 moet worden vastgesteld, dus wel degelijk zijn 

wij degenen die de verordening gaan doen, maar dan vraag ik mij wel af hoe het qua procedure zit. Want 

er moet nog inspraak zijn, misschien loopt die nu, dat heb ik even niet scherp, maar als wij het op 19 juli 

willen vaststellen, moet het wel volgende keer op de commissievergadering komen. Dus bij deze vraag ik 

de bevestiging, gezien ook de wettelijke deadlines of wij dat dus volgende keer op de agenda kunnen 

krijgen? 

De voorzitter: Oké, dank u wel, de heer Visser. Even kijken, waar zijn wij gebleven? 

6. Ondersteuningsplannen VO en PO (MS) 

6.1 * 2018133076 brief van Merijn Snoek aan cie Samenleving d.d. 8 maart 2018 over 

ondersteuningsplannen VO en PO 

6.2 SP Duiding tkn Brief wethouder Snoek voor bespreking 25 mei 2018 

De voorzitter: Dan gaan we naar punt 6. Mooi op tijd jongens, ondersteuningsplannen VO en PO. Dat is 

voor wethouder Snoek. Dit agendapunt is op verzoek van de commissie geagendeerd, namens de SP en de 

duiding van agenderen vindt u in de bijlage. Ik zie maar één iemand van de SP, dus mevrouw Özogul aan u 

het woord. 

Mevrouw Özogul: Ik had net begrepen dat er misschien even vooraf een uitleg zou zijn of niet? Oké, dan ga 

ik beginnen. Nou, ik heb het geagendeerd, omdat Passend Onderwijs een belangrijk item is voor de SP, 

maar er moet ook voor ieder kind in Haarlem een passende onderwijsmogelijkheden zijn en wat ik gelezen 

heb is: we zijn op dit moment heel goed op de weg, er komen allerlei nieuwe voorzieningen bij, zoals de 

samenwerking in Noord, om de capaciteiten te vergroten. Ik heb gelezen dat er voor kinderen met autisme 

voor havo en vmbo mogelijkheden zijn, maar bijvoorbeeld voor kinderen op het vwo, dan ontbreekt dat 

stuk daar weer. Vervolgens heb ik gelezen dat op het moment dat je je kind vanuit de basisschool wil 



inschrijven, dat daar betere mogelijkheden zijn, maar op het moment dat je kind ergens op een school zit 

en het wordt een zij-instroom, dat je dan problemen kan krijgen, omdat er beperkte plekken zijn en dat er 

geen mogelijkheden zijn. En dat baart ons toch wel zorgen, want ik kan mij voorstellen dat je je kind ergens 

inschrijft en in het jaar blijkt dus dat er wat problemen bij komen en dat de school zegt: wij kunnen dit kind 

hier niet goed begeleiden of het is niet geschikt voor onze school. Nou en als er dan geen mogelijkheid is: 

wat doen we dan? Blijft zo’n kind dan thuis? Bieden we dan hulp op school, de zorg op school? Dat is een 

van de punten. Een ander punt, wat wij hebben is, nou ja, vandaag is een onderzoek van Universiteit 

Utrecht geweest over pesten, onder andere. Dat is voor mij ook een item, wat ik al wilde agenderen. En 

daar lees ik heel veel dingen over, ook over protocollen, dingen die wel werken, zaken die niet werken en 

mijn vraag is: hoe zitten we in Haarlem daarin? Hebben wij daar een dekkend aanbod? Bieden wij 

voldoende zorg aan kinderen, die hiermee te maken hebben? En wat nog belangrijker is: is er ergens een 

punt wanneer ouders door de bomen het bos niet meer zien en hulp en begeleiding nodig hebben om een 

aantal problemen, dan wel met pesten, dan wel met het zoeken naar een school, dan wel andere 

problemen op school. Is er ergens een centraal punt waar zo’n ouder terecht kan voor informatie, 

eventueel voor begeleiding? Dus dat zou ik heel graag willen weten. En een volgende punt wat ik gelezen 

heb en wat ik hartstikke mooi vond was: het stukje dat er een samenwerking moet zijn tussen ouder, 

school en leerling. Heel mooi streven en dat op dit moment leerkrachten en scholen daarin, dat ze daar 

cursussen in krijgen hoe dat te doen. Maar wat je in de praktijk vaak tegenkomt, is op een gegeven 

moment dat een ouder en een school een andere visie hebben. En op een gegeven moment weet een 

ouder de rechten, zoals het staat en is kritisch en dan wordt het een strijd. En dan is het een moeilijk geval, 

want het kan zover komen, dat men niet zelfs met elkaar communiceert of door één deur kan. Wie 

bemiddelt dan in deze? Is dan dat stukje van mediation wat ik in het stuk heb, de mogelijkheid of is er dan 

een organisatie of iemand die op dat moment de begeleiding hierin kan nemen, want het kind mag dan 

nimmer de dupe hiervan worden. Dat zijn in de eerste instantie de punten en ook de overgangen van de 

basisscholen naar het voortgezet onderwijs. Wat je in de praktijk veelal ziet, is de gesprekken MDO, staat 

er dan, de gesprekken met ouders, scholen en leerlingen en eventueel de zorgcoördinatoren. Stel nou dat 

daar problemen in zijn, dan heb ik gelezen dat uiteindelijk een school de leerling kan toch doorsturen naar 

een vorm van onderwijs, ik weet even niet hoe dat dat er instaat, maar omdat zij de zorgplicht hebben, 

maar hoe gaat dat in de praktijk? Wanneer daar echt de ouders en het kind in moeilijkheden zitten en niet 

met elkaar eens zijn of juist wanneer die mogelijkheid tot een onderwijs er niet is. Ik kan mij voorstellen, 

vooral in het autisme, begreep ik, zijn er wat minder mogelijkheden voor kinderen en scholen, die minder 

met kinderen met autisme om kunnen gaan, hoe verlenen wij dan de zorg? Is er een mogelijkheid dat het 

kind dan op school blijft en de zorg dan op school komt? Dus graag antwoord daarop. 

De voorzitter: Iemand anders nog? De heer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel, voorzitter. Het uitgangspunt van de ondersteuningsplannen Passend 

Onderwijs, die zijn dat Passend Onderwijs is voor elke jongere. Nou, dat spreekt de VVD aan. Door Passend 

Onderwijs krijgen meer leerlingen in het reguliere onderwijs les en breng je het aantal thuiszitters terug. 

Het is dan ook goed om te lezen in de ondersteuningsplannen, dat het Samenwerkingsverband inzicht kan 

geven in de cijfers, die hier onder liggen, dus in de cijfers van de problematiek. Zo zie je bijvoorbeeld dat 

het terugdringen van voortijdig schoolverlaters stagneert en dat er op dit moment gelukkig ook nog een 

onderzoek wordt gedaan in welke mogelijke interventies er te doen zijn. En mijn vraag eigenlijk aan de 

wethouder is, als hij dat weet, is: wanneer mogen we eigenlijk deze resultaten verwachten, van welke 

interventies zou kunnen gebruiken en ieder geval op moment dat deze komen, kan de wethouder dan de 

resultaten van het onderzoek met de raad delen? Ander punt zijn de thuiszitters, die zijn ook goed in 

beeld, ieder geval van een thuiszitter, is er wat mij betreft één teveel, maar gelukkig zijn het er niet veel, 

lees ik. Een stuk of vijf geloof ik. Nou ja goed, het zijn er niet zoveel als ik in ieder van de tekst mag geloven, 

maar mijn vraag gaat eigenlijk over, hier heb ik verder dan eigenlijk ook geen vragen over, alleen het enige 

waar ik een beetje van schrok, toen ik zag dat een deel van de thuisblijvers veroorzaakt wordt door 



zorgmijdende hoogopgeleide ouders, dat vind ik toch altijd een beetje eng, maar goed. In Nederland 

hebben scholen een zorgplicht, zorgplicht betekent dat de school de aangemelde leerling zelf een Passend 

Onderwijsaanbod biedt of een onderwijsaanbod organiseert op een andere school en de school heeft een 

zorgplicht voor alle leerlingen die zich aanmelden met een extra onderwijsbehoefte. En nu is mijn vraag 

aan de wethouder over de handhaving daarvan: heeft u daar zicht op? Hoe ziet u er op toe dat elke school 

individueel ook een passend aanbod doet aan leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken 

om in het regulier onderwijs te blijven? En dat was hem.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Het plan oogt goed en is ambitieus, ik kan me helemaal 

aansluiten bij de SP en voor een deel ook bij de bijdrage van de VVD, voor zover het gaat over dat 

inderdaad het aantal schoolverlaters en thuiszitters flink is teruggenomen, de afgelopen jaren. Alleen ik 

maakte mij wel een beetje zorgen over de werkdruk. Getuige de demonstraties en het gebeuren rondom 

de leraren, het lijkt alsof het een extra belasting is voor de leerkracht en de vraag is of daar de middelen 

voldoende voor zijn. En per school, school koopt zelf de plekken op een andere school? Maar daar zijn 

verschillende bedragen voor. Dus mijn vraag is eigenlijk van: is die financiering dan voldoende om het zeg 

maar helemaal te kunnen regelen, ondanks het, zeg maar, het genoemde financiële waterbedeffect, het 

één zal het ander wel een beetje compenseren, want het ene bedrag is 164 euro per leerling en een ander 

353. Ja, wat gebeurt er als een school hierdoor een tekort heeft? Dus werkdruk en of het financieel 

allemaal uitkomt. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit, OPHaarlem. 

De heer Smit: Dank u, mijnheer de voorzitter. Het stuk straalt degelijkheid uit en zicht op de aanpak. Toch 

een paar opmerkingen. OPHaarlem vindt dat het stuk mogelijk iets teveel suggereert dat de situatie op de 

scholen op dit moment wellicht niet toereikend is als het gaat om de relatie tussen scholen, leerkrachten 

en ouders en ik denk dat je altijd kunt werken aan kwaliteit, maar dat het op dit moment wel degelijk goed 

gebeurt. Wij maken ons om een paar dingen toch wat zorgen, Passend Onderwijs heeft die titel gekregen 

als wet, toen er bezuinigd moest worden op onderwijs en dan is de mooiste manier om het een mooie 

naam mee te geven, Passend Onderwijs, maar het was een bezuinigingsmaatregel. En dat is de eerste jaren 

van de werking van Passend Onderwijs ook zichtbaar geweest in de enorme afname van het aantal 

kinderen op SBO en SO-scholen. Die lijkt landelijk nu te stabiliseren en je ziet zelfs dat op SO scholen het 

aantal kinderen toeneemt. Maar daar hebben we eigenlijk twee vragen over, ten eerste: welke omvang en 

het belang van de continuïteit van SO en SBO scholen is niet alleen bij de scholenstichting van belang, maar 

ook voor de gemeente, ook voor onze kinderen. Welke omvang heeft het SO en het SBO nodig om 

continuïteit en kwaliteit te waarborgen? Scholen die te ver teruglopen in leerlingen, door stagnerende 

verwijzingen, die kunnen op een gegeven moment hun kwaliteit en functie wellicht kwijtraken. Op dat 

moment, als je de kinderen toch op dat onderwijs, naar dat onderwijs moet verwijzen en het zou er niet 

meer of ontoereikend zijn, hebben we een nieuw probleem. Dus de vraag is: herkent de gemeente, 

herkennen de scholen, de stichtingen, herkent het Samenwerkingsverband een ondergrens in de omvang 

van de scholen en de tweede vraag is en dat is, dat hoor ik vanuit onderwijs, is dat de kinderen, die op dit 

moment op SBO scholen komen, en op SO scholen zeker, vaak met een zwaardere zorgcomplexiteit 

binnenkomen, omdat er te lang is gewacht met het verwijzen van de kinderen naar de scholen. En dat is 

geen incident, dat hoor je echt heel veel, waarbij je je af moet vragen of met alle goede bedoelingen van 

de scholen, van de ouders, van Samenwerkingsverband en de leerkracht, het traject op dit moment niet 

teveel is gefocust op het blijven behouden van de leerlingen op het primair onderwijs en te lang wordt 

gewacht met het doorverwijzen naar SBO en SO. En de vraag van OPHaarlem is: wordt dit probleem 

onderkend, cq herkend en is er nog steeds voldoende aandacht voor die doorverwijzing, ook al is in de 

trend van het Passend Onderwijs het gewenst om kinderen zo goed en zo lang mogelijk op de normale 



basisschool, te laten functioneren. De problemen in den lande op die scholen van SO en SBO geven aan dat 

het lijkt vaak te lang te duren, voor die kinderen verwezen worden. Dat was het, mijnheer de voorzitter. 

Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Mevrouw Zoon.  

Mevrouw Zoon: Dank u wel, voorzitter. Ten behoeve van dit punt vindt Hart van Haarlem dat ook de 

samenwerking tussen jeugdzorg en jeugdhulpverlening in dit item een belangrijk punt is en met name wat 

mevrouw Özogul ook zegt van: zou er ergens een casemanager, die hebben we voor allerlei zaken, voor dit 

soort kinderen ook binnen de gemeente Haarlem een plek kunnen krijgen, zodat al die problemen 

gezamenlijk bij één iemand terechtkomen, want we hebben zo vaak dat er verschillende kanalen worden 

bewandeld en die kanalen, die missen ergens een satéprikker. En met name die satéprikker zou namelijk 

de verbinding kunnen zijn tussen alle problemen en dat zijn de problemen van dat leraren best een advies 

kunnen geven over dat Passend Onderwijs, de rol van de ouders is ook daar belangrijk bij, de problemen 

tussen ouders en school, die wij ook herkennen en het daardoor, het thuiszitten voorkomen, want Hart 

van Haarlem vindt dat ieder kind recht heeft op onderwijs en we daar zoveel mogelijk moten voor 

inzetten, dat die kinderen ook onderwijs genieten, wat bij hun past, zodat ze klaargestoomd worden voor 

de maatschappij en daar volwaardig in mee kunnen draaien. Dus wat dat betreft zouden wij graag willen 

zien dat er niet diverse kanalen zijn, maar dat er een satéprikker is en dat het ergens samen komt, zodat 

het probleem als één dossier gezien wordt. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Timmer-Aukes. 

Mevrouw Timmer: Dank u wel, voorzitter. Het is een ambitieus plan, het is een papieren plan, het ziet er 

op papier, voor zover je kan lezen, oké uit. Onze vraag is vooral: is er qua capaciteit genoeg ruimte op het 

Passend Onderwijs voor een te verwachte groei in verband met de groei van de stad? Is er goed over 

nagedacht? En ook, wat OPHaarlem ook zei, over de reden waarom er lang wordt gewacht met een 

doorverwijzing, die reden vinden wij ook zeer relevant, zouden daar ook inderdaad meer informatie over 

wil hebben, waarom wordt er zo lang gewacht en kan daar iets mee gedaan worden? En zou dat ook te 

maken kunnen hebben met de financiële regeling, met eigenlijk gewoon het geld? Dat is wat wij ons 

vragen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, nog iemand anders? Niemand? Wethouder Snoek. Oh sorry, mijnheer Yerden, 

PvdA. 

De heer Yerden: Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het belangrijk onderwerp, Passend Onderwijs en wij 

sluiten aan bij alle opmerkingen van de SP en VVD en OPHaarlem en Passend Onderwijs voor alle kinderen 

en ik heb ook vaak meegemaakt, de problematiek en nou ja, soms ouders en kinderen zijn niet eens en 

kind wordt de dupe en de achterstand van een kind loopt wel erger en groter, dus dan wil ik ook graag 

weten: in hoeverre is daarover zijn we op de hoogte van de problematiek? En wat kunnen wij daarmee 

doen? 

De voorzitter: Oké, dank u wel. Even uw microfoon, de heer De Lint, CDA.  

De heer De Lint: Ja, ik had het stuk vanochtend na mijn examens gelezen, dus ik zit er niet helemaal goed 

in, maar over het algemeen, ik vond het er ontzettend goed uit zien en mijn complimenten voor het werk 

dat er gedaan wordt. En namens het CDA fractie…  

De voorzitter: Interruptie, de heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Dan vind ik allereerst de meest relevante vraag, hoe je examens gegaan zijn? 



De heer De Lint: Nou, het ging eigenlijk allemaal behoorlijk goed, volgens mij, alleen Grieks, mijn enige 

klassieke taal, ik ben niet een echt een voorbeeld gymnasiast, ik kijk mijn rector al aan, dat is, maar ik zie 

de uitslagen met vertrouwen tegemoet. 

De voorzitter: Gaat u verder. 

De heer De Lint: Ja, nou ik wil nog even zeggen dat wij het punt van mevrouw Zoon van Hart voor Haarlem 

ook ondersteunen. Een centraal punt lijkt mij ook belangrijk in de aanpak van zo’n Passend Onderwijs 

vraagstuk. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Toch maar even. Ja, ik twijfel wel even bij dit onderwerp, omdat ik vind het vooral aan de 

scholen om dit gewoon goed te regelen en inderdaad het stuk ziet er gewoon goed uit, waarbij ik niet de 

ambitie heb gehad om elke pagina helemaal letterlijk te spellen, maar ik vond het daarom wel lastig om 

hoe we het vanavond moest bespreken, omdat ik een beetje een duiding van de wethouder miste, dus ik 

snap wel dat dat door een andere partij is geagendeerd, maar wij zitten wel een beetje met twijfel omdat 

je als je toch naar het stuk kijkt, dan valt me op, het is opgesteld als een handboek, maar ik mis eigenlijk 

gewoon even ’ wat-doen-we-anders-dan-vorig-jaar stuk’. Gewoon één pagina en ook al zou het niet 

rechtstreeks aan ons gericht zijn en niet door de SP geagendeerd zijn, maar lijkt mij dat sowieso in zo’n 

stuk nuttig. Voor de rest, een aantal goede vragen gehoord, ik ben benieuwd naar de antwoorden, maar ik 

vind dat we eigenlijk als raad bij dit onderwerp terughoudend moeten zijn, omdat ik vind dat de 

verantwoordelijkheid bij de scholen ligt en zolang de scholen het goed doen, dan vind ik het prima. 

Mevrouw Zoon: Maar u kunt wel de verantwoordelijkheid bij de scholen leggen, maar het blijkt dat die 

samenwerking niet…. 

De voorzitter: Mevrouw Zoon, wilt u via de voorzitter praten? U vraagt even of u het woord mag en daar 

geef ik u natuurlijk het woord. 

Mevrouw Zoon: Sorry. Mijnheer de voorzitter, mag ik interrumperen op mijnheer Visser? 

De voorzitter: Zeker mag u interrumperen, gaat uw gang. 

Mevrouw Zoon: Mijnheer Visser, het blijkt dus dat die scholen het zelf niet kunnen oplossen en vandaar 

dat we ook zeggen van: waar ligt die samenwerking? Want het gaat te eenzijdig vanuit de leraren en er 

speelt veel meer. Het speelt tussen ouder en kind, er speelt iets met jeugdzorg, er is meer namelijk dan 

alleen de school zelf. 

De heer Visser: Er zullen vast incidenten zijn, ik heb zelf op dit moment geen aanwijzingen dat het 

helemaal gruwelijk mis zou gaan en volgens mij gaat het schoolbestuur straks ook eendrachtig, hoop ik, 

antwoorden en anders horen wij het wel, maar ik zeg ook, ik heb een aantal relevante vragen gehoord, ik 

kon mij met name vinden in het verhaal van OPH van: hoe zit het met de toekomst van de gebouwen, de 

groei van de stad, wat GroenLinks zei, aan de ene kant, aan de andere kant de dalende leerlingenaantallen, 

hoe kan je die voorzieningen, nou ja, daar gaan wij wel over, want we gaan over de gebouwen. Dus dat 

vind ik relevante vragen. En de andere vragen ben ik gewoon benieuwd naar, maar op zich ligt hier wel de 

verantwoordelijkheid, allereerst bij de scholen en als er echt dingen mis zijn, ja prima als het geagendeerd 

wordt, prima. 

De voorzitter: Mevrouw Özogul, SP. 



Mevrouw Özogul: Ik ben het totaal niet eens, dat wij er niet over gaan. Want op het moment dat er iets is 

en een kind heeft zorg nodig en een kind komt thuis te zitten, dan gaan wij er wel over, want wij gaan over 

jeugdzorg. En aan de andere kant vinden wij dit een zaak, waar wij ons wel verantwoordelijk voor horen te 

voelen, vooral omdat het stukje, als je kijkt in het stuk zelf, wordt er ook aangegeven dat er behoefte is, 

bijvoorbeeld plaatsen tekort zijn bijvoorbeeld in het autisme deel, dat er vwo, dat daar wat mist, dat we 

daar nog wat mee moeten doen, dus we zijn er nog niet en dan vind ik het een beetje te makkelijk om te 

zeggen van: wij gaan daar niet over. 

De voorzitter: Dank u wel. Momentje, mijnheer Visser. U heeft nog drie minuten, dus daar wil ik even op 

waarschuwen en de heer Visser mag antwoorden. 

De heer Visser: U zegt terecht: er zijn wel raakvlakken met de gemeente, alleen dan vind ik ook dat er een 

politiek stuk bij moet zitten van de wethouder om die raakvlakken te duiden, want nu krijgen wij, ook als 

wij efficiënt willen vergaderen, krijgen we een heel dik stuk, waar heel veel, nou gewoon beschrijving staat 

hoe dingen georganiseerd zijn, ja het gaat mij juist om de beleidsmatige kant ervan en u legt terecht de 

natte vinger bij een aantal punten, maar ook dan vind ik nog steeds de vraag: is het dan allereerst de 

verantwoordelijkheid van de scholen of zit er verantwoordelijkheid voor ons en ik erken dat er raakvlakken 

zijn, want als er dingen inderdaad fout gaan, komt het op ons bordje, maar dan nog vind ik dat we redelijk 

terughoudend moeten zijn en u noemt een aantal punten, nou ik ben benieuwd wat wethouder gaat 

zeggen, want daar had ik eigenlijk een politieke oplegnotitie verwacht en niet zo’n dikke pakket papier. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Visser, nou dat antwoord gaan wij zo meteen krijgen. Eerst nog 

mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 

Mevrouw Stroo: Dank u, voorzitter. Ja, naar aanleiding van mevrouw Zoon over een centraal punt, ik heb 

altijd begrepen dat de onderwijsbegeleidingsdienst of is dat ouderwets, dat daar alles terechtkwam of dat 

er nu een andere dienst is, maar volgens mij is er gewoon wel een centraal punt.  

Mevrouw Zoon: Nee, dat is het, dat is dus het probleem. 

De voorzitter: Goed. Volgens mij heeft iedereen zijn zegje kunnen doen, de wethouder Snoek. 

De heer Snoek: Ja, dank u wel. Alvorens ik mevrouw Albers of de heer Vermeer of beiden het woord geef, 

zou ik zelf wat beschouwends even zeggen. Ik was eigenlijk heel blij met dit debatje, debat hier aan het 

einde, omdat ik het met u beiden eens ben. De heer Visser heeft gelijk, wij gaan niet over deze 

ondersteuningsplannen. Passend onderwijs aanbieden is de verantwoordelijkheid van het schoolbesturen, 

zij organiseren dat Samenwerkingsverbanden, die stellen deze ondersteuningsplannen op, die worden 

besproken wel met de gemeente in een overeenstemmingsgericht overleg, waarin wij met elkaar daarover 

in gesprek gaan. Juist ook omdat we die kruisverbanden zien, met onze verantwoordelijkheid als het gaat 

over het aanpakken van thuiszitters, voorkomen van voortijdig schoolverlaters, leerplicht, jeugdzorg, dus 

die afstemming is er zeker, maar over deze ondersteuningsplannen as such, en daar heeft de heer Visser 

helemaal gelijk in, gaan wij eenvoudigweg niet. Maar ik heb u, mijn ambitie is altijd geweest u zoveel 

mogelijk en zo goed mogelijk te informeren en daarbij past ook het ter informatie toezenden van deze 

ondersteuningsplannen. Dan dreigt dit, dat we daar heel inhoudelijk over gaan spreken en ik denk dat het 

aan het begin van zo’n periode, als deze, ook gewoon prima is. Dit is ter informatie, u heeft hier vragen 

over. Ik ben blij dat bestuurders van de Samenwerkingsverbanden er ook bij aanwezig zijn, niet om 

verantwoording daarover aan u af te leggen,, want die leggen zij af aan de schoolbesturen, maar wel om 

hierover het gesprek met u aan te gaan en die politieke oplegger, waar de heer Visser terecht om vraagt, 

dat is eigenlijk de jaarstukken die wij hebben rondom RMC leerplicht, daarin gaan wij met elkaar het 

gesprek aan over: hoe zit het met de thuiszitters en wat doen wij als gemeente daaraan? En dan komt uw 

bestuur met die politieke oplegger en dat verhaal en één van de conclusies daarin kan zijn, samenwerking 



met de Samenwerkingsverbanden moet verbeterd worden, maar dat is de plek waar we dan die discussie 

voeren, dus ik wil mevrouw Albers en de heer Vermeer ook alle ruimte geven om uw vragen, nou zo 

informatief mogelijk op te pakken, een open dialoog daarover met elkaar aan te gaan, maar als u, zeg 

maar, politieke punten heeft, dan ben ik het loket waarbij u die kwijt kunt, maar dan wil ik die graag ook 

aan de hand van die jaarstukken van RMC leerplicht, waar we deze casuïstiek van thuiszitters, van 

voortijdig schoolverlaters ook bespreken. Ik denk dat dat de beste plek is om die te agenderen. Een paar 

algemene dingen nog wel, ik bestrijd de opmerking van de OPH dat Passend Onderwijs alleen maar een 

bezuiniging was. Ik kan ook niet precies in het verleden kijken, misschien hebben financiële effecten 

daarbij ook een rol gespeeld, maar we komen ook uit een of we zitten misschien nog wel steeds in een 

discussie over meer inclusieve samenleving, of wij jongeren zo lang mogelijk thuis zorg kunnen verlenen , 

zolang mogelijk in een regulier onderwijsproces op te kunnen nemen. Dat zijn maatschappelijke 

uitgangspunten, die wij belangrijk vinden en voor kinderen, voor jongeren voor wie het nodig is om 

speciaal onderwijs te organiseren, doen we dat en ik ben ook blij dat dat aanbod er nog steeds is, maar we 

zien een verschuiving, waarbij meer jongeren in het reguliere onderwijs met ondersteuning een plek 

kunnen vinden. Dat kunt u goed of dat kunt u slecht vinden, maar dat was ook een reden om in te zetten 

op Passend Onderwijs en u doet het echt tekort als u dit alleen maar als bezuiniging wegzet. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Smit, OPH. 

De heer Smit: Mijnheer de wethouder. Twee dingen, ja, de jaarrekening, de begroting, de jaarrekening zijn 

momenten waarop we politiek met onszelf praten eigenlijk, naar onszelf kijken, met de schoolbesturen van 

wat is er gepresteerd? Ik waardeer de behandeling van dit stuk, omdat je beter bij de bron elkaar kunt 

bevragen en het gevoel kunt hebben dat zaken zo gaan lopen dat je ze in de jaarrekening positief tegen 

komt, want het is natuurlijk wel ons belang, dat alle kinderen hier in Haarlem, zo goed mogelijk in balans 

blijven in de leeftijd van de basisschool en het voortgezet onderwijs, dus in die zin erkennen wij, denk ik, 

samen de meerwaarde van het gesprek nu. Als het gaat om Passend Onderwijs, denk ik, dat er een 

heleboel goede ambities in Passend Onderwijs zitten en het vervelende is wel, dat het korset soms 

knellend kan zijn, omdat er wel degelijk een forse bezuinigingstaak op Passend Onderwijs lag. Nou, daarin 

zit natuurlijk een vorm van spanning en daar zit ook een deel van mijn vragen in waar u even wat 

soepeltjes overheen gleed, aan het eind, ja, soepeltjes, met de mededeling dat wij proberen in een 

inclusieve maatschappij de kinderen zoveel mogelijk op de plek houden, willen houden waar ze het beste 

zitten, maar het kon wel eens zijn dat ik met die discussie aan wil gaan, dat die plek soms te laat toch 

wordt gekozen voor SPO en SO. Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Snoek. 

De heer Snoek: Ja hoor, net als de heer Smit, waardeer ik het dat wij dit gesprek hier hebben. Ik wilde 

alleen even scherp neerzetten dat de Samenwerkingsverbanden geen verantwoording aan ons hier als 

gemeenteraad afleggen. Even kijken hoor, want ik heb heel veel opgeschreven. Centraal punt, ik verwijs 

ouders met vragen over onderwijs, door naar het Leerplein, dat is een centrale plek waarbij we ook als 

gemeente bereikbaar zijn, beschikbaar zijn, de verbinding leggen. En Hart van Haarlem vroeg ook, 

mevrouw Zoon: hoe zit het dan met die verbindingen, want we zien de CJG-coach die een prominente rol 

heeft, het Leerplein, die een rol heeft, het Passend Onderwijs en het is ook één van de redenen dat we de 

afgelopen jaren middels een impulstraject daarop geïnvesteerd hebben, om juist die samenwerking tot 

stand te komen en dat we ook bijvoorbeeld de zogenaamde uitstroomtafels hebben, waar jongeren die uit 

de plek waar ze nu zitten, dreigen uit te stromen, besproken worden met die verschillende disciplines 

tegelijkertijd aan tafel. Zodat je voorkomt dat, als je eenmaal bij de ene discipline aan de tafel zit vanuit die 

koker doorgeholpen wordt, terwijl je veel sneller naar een andere, van onderwijs naar zorg had moeten 

gaan of de andere kant uit. Tegelijkertijd zien wij ook dat het ons steeds beter lukt, misschien wel door die 

decentralisaties om verschillende zorg- en onderwijsarrangementen bij elkaar te brengen, dan gaat het 



over IKC’s, waarin in het ene lokaal eigenlijk vanuit de zorg, waar zorg verleend wordt en het lokaal 

daarnaast onderwijs verleend wordt en als een jongere even een tijdje niet meer in die onderwijssetting 

uitkomt, ik probeer het allemaal zo netjes mogelijk te zeggen, dan kan hij even een tijdje naar dat andere 

lokaal en weer terug. Nou dat waren vormen, die wij eerst niet hebben, ik denk ook aan een andere soort 

onderwijsvoorziening die wij hebben ingericht voor jongeren die echt één op één begeleiding nodig 

hebben en nu ook in Haarlem gewoon die zorg en onderwijs daarbij kunnen krijgen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie, mevrouw Zoon. 

Mevrouw Zoon: Dat is mooi, dat dat nu ingezet is. Dan zou ik eigenlijk ook willen weten, wat het effect 

daarvan geweest is? Hoe lang doet de gemeente Haarlem dat al? Want dat weet ik niet precies, maar wat 

is dan het effect van de inzet want als dat werkt en ik zeg altijd, daar kan je van leren, dan zou je dat 

kunnen verbeteren om ook nog dat laatste, die 28 en alles wat er nu nog echt over de emmer heen 

stroomt, daar ook nog naartoe te kunnen leiden, dus heeft u daar misschien nog een antwoord op? 

De heer Snoek: Nou ja, de eerste vraag is: hoelang doen we dat al? Ja, IKC’s zijn niet nieuw, maar je ziet wel 

dat sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente, dat daar toch nog meer focus en 

middelen, mogelijkheden voor zijn gekomen om dat het dichter bij elkaar ligt en dan vraagt u: ja en hoe zie 

je dan het effect? Mogelijk wordt daar ook onderzoek naar gedaan, wetenschappelijk, maar vanuit onze 

kengetallen zou je dan op een gegeven moment moeten kijken van: hoeveel jongeren stromen uit of zitten 

thuis? We hebben, toen wij vier jaar geleden hier ook de agenda voor de toekomst vaststelden, gezegd: wij 

willen iedere thuiszitter in beeld hebben, want ik kan u nooit de belofte doen, dat wij geen thuiszitters 

hebben, er vallen jongeren uit in het onderwijs en soms duurt het echt wel even voordat je iemand weer 

op gang hebt, in staat hebt om naar een juiste plek te krijgen, dus er zullen, er zal altijd een beperkt deel 

thuiszitters zijn, maar ik denk dat het de VVD was, die ook zei: iedere thuiszitter is er één teveel en ik vind 

vooral dat we ze ook allemaal in beeld moeten hebben. Het kan zijn dat een kind even thuiszit, maar dan 

wil ik weten wie het is en wat we aan het doen zijn om de jongere weer naar zorg of naar onderwijs te 

begeleiden, bij voorkeur onderwijs. 

De voorzitter: Mevrouw Zoon 

Mevrouw Zoon: En ik hoop dat die thuiszitters, want dat ben ik met u eens, van je kan ze niet allemaal 

tegelijkertijd dan weer naar Passend Onderwijs brengen, maar het gaat er bij ons om van dat je die 

thuiszitters in beeld hebt en dat je daar dus actief beleid of in ieder geval actief mee begeleidt dat ze naar 

dat Passend Onderwijs kunnen, dus wat dat betreft ben ik het wel met u eens van: al heb je ze maar in 

beeld, want dan kan je namelijk daar wat mee doen en ik hoop dat dat inderdaad dan ook ergens in beeld 

is. 

De heer Snoek: Ja, dat is in beeld en de afspraak is: iedere jongere, die wij daarbij ook in beeld hebben, 

moet ook een traject zijn en in principe binnen zo kort mogelijke tijd weer begeleid worden, maar 

misschien kunnen jullie daar zo dadelijk ook wat over vertellen. De VVD vroeg, want dan ga ik nu even een 

beetje de meer specifieke vragen af, de VVD vroeg ook: we zien dat het terugdringen van de VSV daalt of 

stagneert, de term gebruikt u. Daar spreken wij met elkaar over bij de jaarstukken van de RMC Leerplein. 

Wij kwamen van de situatie waarin we relatief meer thuiszitters, sorry, voortijdige schoolverlaters hadden, 

dan andere gemeentes. Daar hebben wij de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en ook veel bereikt, waar 

we trots op zijn. En we zien nu dat die daling stagneert, omdat je bij een restgroep komt en waarbij het 

steeds moeilijker is om met andere methodes toch nog voortgang te boeken en tegelijkertijd weten we dat 

we dat moeten doen, want we krijgen ook vanuit de OCB taakstellingen op omdat verder terug te dringen. 

Gelukkig ook vaak met middelen en steun vanuit de OCB om bijvoorbeeld nu jongeren in kwetsbare 

posities extra te ondersteunen en het blijft natuurlijk onze ambitie om zoveel mogelijk jongeren aan een 



startkwalificatie te helpen. U verwijst naar één van de onderzoeken, die u in de ondersteuningsplannen 

heeft gelezen en of de resultaten daarvan gedeeld kunnen worden? Ik heb nu even niet scherp of dat een 

onderzoek is vanuit jullie of? Nou, daar moeten we anders, misschien later nog even op terugkomen, over 

welk onderzoek het dan precies gaat en of het aan mij is om die informatie dan met u te delen of dat we 

daarbij de jaarstukken kunnen betrekken of iets anders. Ja, de Actiepartij, ja, u stelde vragen over de 

werkdruk in het onderwijs, die moet ik even voor buiten deze tafel achten, ik denk dat dat nog niet aan de 

Samenwerkingsverbanden is om daarop in te gaan. Het leuke is wel dat dadelijk in ieder geval de openbare 

schoolbesturen spreken, maar die kunnen daarin wat algemene termen, wat ik vaak zie, is dat men 

demonstreert voor meer salaris en meer handen voor de klas, maar dat is meer mijn indruk, algemene 

indruk. Maar dat doen wij niet vanuit de gemeente. Ik ben blij dat de OPH ook opmerkt dat ook veel goed 

gaat, ik ondersteun dat beeld, ik ben trots op het onderwijsveld wat wij hebben, zowel het reguliere 

onderwijs als het speciaal onderwijs, de verschillende onderwijsvormen. Je kunt nooit alles in je eigen regio 

hebben, dus soms moet een jongere ook uitwijken naar een grotere afstand, maar ik denk dat we voor de 

schaalgrootte die we zijn, een rijk en gedifferentieerd aanbod hebben, maar misschien ook aan u om daar 

wat meer toelichting op te geven. Hoe zich dat verhoudt tot wat we elders zien? Ook uw vragen over: wat 

is dan de ondergrens? Wat ik in de afgelopen vier jaar in ieder geval heb zien gebeuren, is dat verschillende 

vormen van speciaal onderwijs, waarin steeds minder jongeren kwamen, dan geclusterd werden, zodat 

dan toch weer voldoende massa ontstond gingen, omdat natuurlijk door het Passend Onderwijs , want dat 

was het streven, er minder jongeren naar het speciaal onderwijs gingen en ik denk dat in Haarlem en in 

onze omstreken, relatief veel aanbod in stand is kunnen blijven doordat schoolbesturen ook naar 

clustering zochten, met name in het speciaal onderwijs. Dan zegt u: ja, wat binnenkomt is zwaarder, ja die 

herken ik heel erg, ook vanuit de jeugdzorg, waarbij de psychiatrie zegt van: ja, maar we krijgen alleen nog 

maar de zware gevallen binnen, want de lichtere casuïstiek wordt in het voorveld afgevangen. Dat was de 

doelstelling. Als we jongeren met lichte problemen, lichte problematiek opvangen in de reguliere 

onderwijs, door ze daar ondersteuning te bieden, dan houdt dat automatisch in, dat wat, zeg maar, op de 

deur aanklopt van het speciaal onderwijs, in totaalpopulatie in ieder geval zwaardere problematiek heeft. 

Dus dat is, denk ik, een effect van Passend Onderwijs, maar niet per se onbedoeld. 

De voorzitter: Interruptie, de heer Smit, OPH. 

De heer Smit: Laat ik het woord onbedoeld of bedoeld niet gebruiken. Waar ik op duidde is dat de ambitie 

om kinderen in het PO en VO te houden met begeleiding, er toe kan leiden dat de problematiek toch 

blijkbaar niet zo scherp wordt gezien, dat er een groep kinderen is, dat te lang daar blijft, waardoor de 

zorgcomplexiteit, psychiatrisch of anderszins, steeds meer toeneemt op het moment dat de situatie 

onhoudbaar is, die vaak ook haast onhoudbaar lijkt voor SPO en SO-scholen en waar ik de vraag graag ook 

beantwoord wil zien door het Samenwerkingsverband is: wordt dat herkend en wordt er ook opgelet dat 

er kinderen zijn, dat je op een gegeven moet beseffen dat je de zorg voor die kinderen moet overlaten aan 

de groep onderwijs geven, die daar het beste voor geëquipeerd is, namelijk op SO en SPO scholen en als je 

dat op tijd ziet, dan is dat, denk ik, geen schande of een verlies, maar dan krijg je op tijd die kinderen daar. 

En dat bedoelde ik met zwaarder, natuurlijk wat lichter is en op gewone scholen kan blijven, hoera, maar 

waarvan je erkent dat de complexiteit of snel moet herkennen dat de complexiteit te zwaar is, dat je die 

ook op tijd bij SPO en SO scholen krijgt en het lijkt alsof dat soms een probleem is geworden. 

De heer Snoek: Helder. En ik denk, ik deel uw schets dat dat goed, dat dat is wat zou moeten gebeuren en 

u vraagt ook aan bestuurders van het Samenwerkingsverband om daar, om de vraag of men herkent wat u 

schetst, nou, die vraag, dat zullen wij dan horen. GroenLinks vraagt ook nog: hebben we dan ook weer 

genoeg ruimte voor groei van de stad? De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in meer onderwijs, 

want de stad groeit en er is meer plek nodig, dat zullen we ook in de komende jaren moeten blijven doen 

en tegelijkertijd zagen we een beweging dat voor speciaal onderwijs minder plek nodig was, dus dat daar 

juist ruimte ontstond. Wat ik onvoldoende weet, maar dat, denk ik, meer bij het schoolbestuur en 



Samenwerkingsverbanden leeft: wat blijft dan eigenlijk een soort van basis van wat je in de komende jaren 

nodig zult hebben voor speciaal onderwijs en dat zal ook groeien, want als het regulier onderwijs groeit en 

de krimp als gevolg van Passend Onderwijs van het speciaal onderwijs tot een basis is gekomen, dan zal die 

uiteindelijk ook weer mee moeten groeien. Misschien kunt u daar in algemene zin wat over zeggen of al 

zien dat stabiliseert, de omvang van het speciaal onderwijs of alweer groeit, dat weet ik op dit moment 

niet. Ja, de overige vragen, denk ik, ook vanuit u beantwoord zou moeten kunnen worden. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij nu even wat wisselen. Gaat uw gang. 

Mevrouw Albers: Ik ben Maroes Albers en ik ben directeur van het Samenwerkingsverband Primair 

Onderwijs, dus voor het basisonderwijs. En allereerst even ter verheldering. Het Samenwerkingsverband is 

een samenwerking tussen alle schoolbesturen in de regio Zuid-Kennemerland met als doel om de scholen 

te faciliteren in de uitvoering van Passend Onderwijs. Dus de uitvoering van Passend Onderwijs zelf en de 

kwaliteit ervan is echt een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, alleen binnen het 

Samenwerkingsverband vinden activiteiten plaats om dat te faciliteren en worden projecten afgesproken 

die bovenschoolse samenwerking vragen, dus die een individuele school niet kan, in zijn eentje kan doen. 

Ik ga in op een aantal vragen, ik mis er vast een paar, maar vraag dat dan gerust. Ik ga allereerst even in op 

de vragen rondom de communicatie tussen ouders en school. Wij hebben daar vanuit 

Samenwerkingsverband PO veel aandacht voor, in de preventieve zin door trainingen aan te bieden en de 

visie van het Passend Onderwijs daar echt, nou ja een essentieel stuk over in het ondersteuningsplan op te 

nemen en als het gaat om het centrale punt, bij de vastgelopen casuïstiek, dus waar de school en waar 

ouders er niet meer met elkaar uitkomen of school en ouders het oneens zijn en het gesprek daarover 

moeilijk is, dan hebben we daarvoor consulenten die daarin kunnen bemiddelen, of die daarbij helpen. 

Evenals voor kinderen, waarbij niet direct een passende plek wordt gevonden of het misschien nog 

onduidelijk is of de samenwerking met jeugdhulp niet op gang komt, daar zetten we echt op in om te 

voorkomen dat deze kinderen thuis komen te zitten. En ik zeg altijd thuiszitten betekent niet dat er niks 

voor deze kinderen wordt gedaan of dat ze stilstaan in hun ontwikkeling, thuiszitten is een begrip waarbij 

heel erg gekeken wordt: gaat het kind voldoende naar school? Maar we hebben ze allemaal in beeld en we 

gaan ook voor al deze kinderen, weten we wat we aan het doen zijn om ervoor te zorgen dat ze weer 

voldoende onderwijs kunnen krijgen. Dan de samenwerking met de jeugdhulp, dat is ook even voorbij 

gekomen. De wethouder noemde al het CJG-impulstraject of het impulstraject onderwijs/jeugdhulp, moet 

ik zeggen, dat zijn we afgelopen schooljaar echt intensief gestart, tien scholen doen op dit moment mee, 

waarbij we met de school kijken van welke partners zitten in de cirkel van invloed om in de ondersteuning 

van kinderen het juiste te doen om daar de lijnen en de samenwerking goed mee te maken. In zo’n 

kernteam zit dan een CJG-coach, alle scholen hebben een CJG-coach aangewezen gekregen, de 

leerplichtambtenaar, de schoolarts en de intern begeleider en de directeur van de school zelf en iemand 

vanuit het Samenwerkingsverband. 

De voorzitter: Mevrouw Zoon. 

Mevrouw Zoon: Mag ik daar nog één vraag over stellen, voorzitter? U bent daar dit jaar mee begonnen, 

wanneer kunnen wij daar de eerste resultaten van verwachten? 

De voorzitter: Ga maar verder, mevrouw Albers. 

Mevrouw Albers: Dat is een leuke vraag, want vanmorgen was het eerste evaluatiemoment en daarbij was 

de gemeente aanwezig. 

Mevrouw Zoon: Nou, dan verwacht ik die resultaten van de wethouder binnenkort op deze tafel. 

Mevrouw Albers: Maar de resultaten zijn positief. 



De heer Smit: Voorzitter? 

De voorzitter: Mijnheer Smit van OP Haarlem. 

De heer Smit: Mag ik er een vraag aan toevoegen? Op het moment dat de kinderen thuis zitten, wie is dan 

het primaire aanspreekpunt in de relatie met kind en ouder? 

Mevrouw Albers: De school. 

De heer Smit: Nog steeds de school, hè? 

De voorzitter: Mijnheer Yerden. 

De heer Yerden: Hoe lang duurt zo’n proces als het kind thuis is? 

Mevrouw Albers: Dat is per kind afhankelijk. 

De heer Yerden: Maar wat is korter en langer en kunt u een voorbeeld geven? Heeft u ervaring daarmee? 

Mevrouw Albers: Zo kort mogelijk, het kan zijn dat een kind twee weken thuis zit en dat we dan al een 

goede oplossing hebben verzonnen en er zijn kinderen die, waarbij het zo ingewikkeld is, dat die misschien 

wel twee à drie maanden thuis kunnen zitten. Ja. Dat kan. Maar er is geen gemiddelde of standaard of, 

gelukkig niet, zou ik zeggen. 

De voorzitter: Goed, dat was het van uw kant, ik weet niet of de heer Vermeer nog iets wil toelichten? 

De heer Vermeer: Ja. 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

De heer Vermeer: Ik ben onder de indruk van alle vragen, want ze zijn in mijn ogen allemaal raak en 

relevant. Dus ik herken ze in mijn dagelijks werk en ik probeer de antwoorden een beetje te clusteren. De 

eerste vraag is: is er voor ieder kind in het voortgezet onderwijs een passende plek? Nou, wij denken wel, 

maar heel af en toe scheurt dat en het punt van na instroom wisselen naar een andere school is soms 

ingewikkeld en dat komt omdat scholen vol zijn en geloot hebben en dat geldt ook voor een aantal 

populaire scholen, dus dat kan ingewikkeld zijn, maar het lukt, het Samenwerkingsverband, dat zijn dan de 

consulenten waarover gesproken werd, eigenlijk altijd, het kan soms even duren, maar om een passende 

plek te vinden. En de noodoplossing is op de school, waar het kind zit, gewoon net zo lang ondersteunen 

tot die plek er is. Maar dat punt van aandacht, er werd ook speciaal gevraagd voor de kinderen met 

stoornissen in het autismespectrum. In mijn mening is Haarlem juist heel goed voorzien, dankzij de Daaf 

Gelukschool, prachtige voorziening waar veel kinderen gebruik van maken, ook uit de wijde omtrek. Ik zou 

zeggen, de gunning zou graag zich uitbreiden ook naar andere schoolsoorten, vwo-ers gaan nu inderdaad 

of naar Bleichrodt in Amsterdam, Leo Kanner in Leiden, maar wel echter voor kleine aantallen. Waarbij je 

eigenlijk, je komt dan eigenlijk ook aan een ideële discussie, moet een vwo-er, die een 

autismespectrumstoornis heeft, moet die echt naar een aparte school, want het jaar daarop op de 

universiteit, moet hij ook gewoon naar de gewone universiteit. Dus wij willen heel graag dat de gewone 

scholen in Haarlem ook deze leerlingen kunnen ondersteunen. Nou en die scholen maken daar ook 

gewoon iedere keer stappen in, dus wij denken dat we zo een eind op weg zijn naar: voor ieder kind een 

plek. Nou, tweede, wat zie je dan? Het verhaal vind ik voor het VO iets anders, je kan bij ons aan 

thuiszitters en kinderen die het moeilijk hebben, vind ik moet je typisch denken aan iemand die 15, 16, 17 

is en dan komt er gewoon een heel scala aan problemen bij, want jongeren puberen, zij hebben andere 



ideeën, soms ligt dat heel heftig in gezinnen en dan zien we eigenlijk twee grote groepen jongeren, die het 

lastig hebben: de ene grote groep is de jongere, waarvan je zegt, ja daar moet iets met jeugdhulp, het CJG 

moet in het gezin, kind moet naar psychiatrische vormen van GGZ. Echt alles komt voor. En ja, we maken, 

alle scholen hebben bij ons een traject voorziening, dus dat zijn trajectbegeleiders, dat heet in het 

basisonderwijs internbegeleider, daar zijn wij als regio ook uniek in, dus dat financiert het 

Samenwerkingsverband en alle, echt alle scholen, dus ook het stedelijk, ook het ECL, ook het Sancta, dus 

noem ze allemaal maar op, krijgen de voorziening om die leerlingen langer binnenboord te houden. En dat 

hebben wij laatst weer gemonitord en dan zie je dat zo’n school ons geld gebruikt om zo’n 30, 40 kinderen 

op de rails te houden, waarvan je je anders nog meer zorgen had gemaakt. Wij werken met datzelfde 

kernpartnermodel en dat doen wij volgens mij al lang. Ja en iedere keer lukte toch zo’n team, dat duurt 

lang, om een oplossing te vinden, het snelst week, het langst, niet. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk 

inmiddels. We hebben kinderen, die ontsporen als ze 16,17 zijn en die hebben we voor hun 18e niet terug 

naar school. Dat wil niet zeggen … 

De voorzitter: U heeft een interruptie, sorry. Ik wil wel even zeggen, we lopen behoorlijk uit op dit punt en 

wij hebben hier nog een punt te gaan, waarvan ik denk dat het ook best wel veel tijd voor nodig is, dus… 

De heer Vermeer: Die vinden jullie in het rapport van het Leerplein en je vindt ze ook in het jaarverslag van 

het Samenwerkingsverband, dat staat gewoon op de website en bijvoorbeeld die ene leerling, die ik nu in 

gedachten had, die ondersteunen we met een thuisdocent, met IVIO pakketten en die bereidt zich voor op 

de zogenaamde 21+ toetsen. Het is maar, wat ik maar wil zeggen is die tabelletjes, het is zo moeilijk, maar 

ik ondersteun wat Merijn Snoek zegt: wij hebben echt ieder kind in beeld en overal maken we zo goed als 

kan, een maatwerkprogramma voor. Nou, dat is jeugdhulp, andere grote gat is naar de arbeidsmarkt. Dus 

veel jongeren, de jongere in kwetsbare positie, dat viel al, dus dan moet je gewoon heel concreet denken 

jongeren uit het praktijkonderwijs, uit het speciaal onderwijs en jongeren die de grootste moeite hebben 

om op het vmbo een diploma te halen. Nou die drie stromen, die checken we steeds en daar is uiteraard 

Nova, het MBO en dat is de stuurgroep voortijdig schoolverlaten, dat is daar echt het belangrijkste 

gremium om dat in de gaten te houden. En ik deel de conclusie, dat wij hebben goed meters gemaakt en 

ja, voor die laatste groep zullen we echt nog wat dingen moeten doen, de uitstroomtafels zijn belangrijk, 

leerwerkbedrijf, perspectief is erg belangrijk, ja, dat zijn de voorzieningen waar je dan aan moet denken. 

Nou, daar wilde ik het eigenlijk kort bij laten. 

De voorzitter: Dank u wel. Ja, de heer Smit, OP Haarlem. 

De heer Smit: Ja, even nog een vraag aan mevrouw, want ineens was u klaar met uw uitleg en toen dacht 

ik: oh, maar mag ik een vraag heb ik toch nog niet beantwoord gezien. Het Samenwerkingsverband is er 

om de scholen, om de ouders in alle complexiteit te ondersteunen, maar herkent u ook het risico, het 

gevaar dat er inderdaad te lang wordt gewacht met verwijzing naar SO en SPO en is dat ook een trigger, die 

u meeneemt in uw rol als Samenwerkingsverband? 

Mevrouw Albers: Het beeld is wel een beeld wat landelijk speelt, dus er wordt heel erg gekeken, als ik 

gewoon kijk wat de landelijke discussie zegt, van Passend Onderwijs is ook nog niet zo heel lang gestart, 

dus we moeten het ook wel een beetje de tijd geven om het zeg te ontwikkelen en we zien inderdaad in de 

cijfers, waar wij naar kijken, dat het aantal verwijzingen naar een SBO of SO sterk is gedaald en nu, want 

dat was ook nog een vraag, weer stabiliseert en een beetje licht stijgt. Wat wel belangrijk is om te zeggen, 

is dat de ambitie van het Samenwerkingsverband zeker niet is om alle kinderen maar op de reguliere 

school te laten zijn, maar dat elk kind de meest passende plek hoort te krijgen en als die passende plek een 

SBO of een SO school is, dan is dat de passende plek. Want soms leeft een beetje het idee dat alle kinderen 

maar op de reguliere basisscholen moeten blijven, dus ik herken wel dat de scholen een deel van de 

kinderen met wat lichtere problematiek zelf opvangen en daar zijn we ook heel blij mee, maar de scholen, 



als de scholen niet kunnen voorzien in een ondersteuningsbehoefte voor de kinderen, omdat het te 

complex is en vaak speelt er dan ook meer zorgen in het gezin, dus dan komt de samenwerking met 

jeugdhulp ook om de hoek kijken. Dan moeten zij ook in staat zijn om de kinderen gewoon naar een SPO of 

SO school te verwijzen en in de hele ontwikkeling die de wethouder ook al even noemde rondom de IKC’s 

is nu juist het vraagstuk of één van de vraagstukken: hoe kunnen we die IKC’s zo inrichten, dat ze ook die 

zwaardere problematiek goed kunnen beantwoorden. 

De heer Smit: Is hier ook stelsel? 

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

Mevrouw Albers: Nou, er zitten eigenlijk twee kanten in de vraag. Aan de ene kant zijn we in staat om voor 

die doelgroep de juiste ondersteuning te bieden, ja, dat denk ik, en we zijn er zeker nog in ontwikkeling als 

het gaat om de samenwerking onderwijs/jeugdhulp. De andere kant van de vraag is: signaleren de 

basisscholen het ook vroegtijdig. Nogmaals de kwaliteit van de uitvoering van Passend Onderwijs is een 

verantwoordelijkheid van de individuele schoolbesturen, maar het Samenwerkingsverband pakt daar wel 

een rol in als het gaat om de professionalisering van leerkrachten, internbegeleiders en directies op dit 

vlak.  

De heer Smit: Dank u. 

De voorzitter: Ik zag nog een vinger van de heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, er was ook nog een vraag die was blijven liggen, allereerst veel dank voor jullie 

uitleg en dat jullie ook jullie avond, vroege avond, hiervoor willen opofferen, dus, maar ik zal het dus kort 

houden. Het is, mijn vraag zit er eigenlijk op: waar kunnen wij terugvinden dat scholen ook, dat eigenlijk 

iedere individuele school ook daadwerkelijk een passend voorstel doet aan leerlingen, een leerling die een 

steuntje in de rug nodig heeft en dat ze ook dus die steun krijgen. Waar vindt eigenlijk die controle op 

plaats, dat het bij iedere school gebeurt en ik zeg dat eigenlijk met de gedachte dat op het moment dat je 

een kind hebt, dat een steuntje in de rug nodig heeft, dan zou je het liefste willen hebben, dat dat gewoon 

op de school kan blijven, waar het zit, als uitgangspunt en ik heb ook gehoord wat u zegt, soms is het gaat 

dat niet anders, maar in ieder geval het voorstel wordt gegeven, wat wordt gegeven vanuit de school, zou 

in ieder geval daarop gericht moeten zijn en waar wordt dat gecontroleerd en waar zouden we dat kunnen 

terugvinden of? 

De heer Vermeer: Ja, het antwoord is: de onderwijsinspectie. Dus die bezoekt de scholen en de 

schoolbesturen en als je die standaards opzoekt, wat de inspectie gewoon volgens mij op internet heeft 

staan, is één van de standaards: heeft de school de ondersteuningsbehoefte van iedere leerling goed in 

beeld en zet ze daar de juiste acties op uit. 

De heer Van Kessel: Oké, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, ik weet niet of er nog behoefte is aan een tweede termijn? Een interruptie of 

een vraag nog? Of een tweede termijn? Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul: Dank voor alle toelichting, want het stuk zelf op zich ziet er hartstikke goed uit. Ik heb 

daar korte vraag over: in hoeverre hebben ouders in dit geval MR en vanuit MR of wat dan ook nog een 

inbreng in dit hele stuk? Is die er? En ik las ook nog iets over een evaluatie, dat jullie een evaluatie deden 

en een onderzoek naar tevredenheid en begeleiding: kunt u daar misschien iets over zeggen, wat moeten 

we daar ons over voorstellen? Dan wil ik het nog even hebben over, wat ik net zei, het onderzoek wat 

vandaag verschenen is, van de Universiteit van Utrecht over pesten. Ik ben van plan, maar misschien dat er 



nog andere partijen meedoen, een initiatiefvoorstel te doen, hopelijk met gesprek met onderwijs over het 

deel pesten, hoe we dat in Haarlem kunnen afdekken en hoe we daar één beleid kunnen hebben. En 

waarom doen we dat? Ik zie de wethouder al kijken… 

De voorzitter: U heeft nog anderhalve minuut, ik weet niet of dat u nog veel wilt zeggen? 

Mevrouw Özogul: Ik zie de wethouder al kijken. Kijk, wij gaan over beschermen van geestelijk en 

lichamelijk geweld en ik ben van mening dat pesten in ieder geval een geestelijk geweld op een kind is en 

vandaar uit voel ik mij verantwoordelijk en wil ik kijken wat wij als gemeente daarmee kunnen doen, dus ik 

hoop dat andere partijen daar aan mee willen doen. Dank je wel. 

De voorzitter: Mevrouw Zoon. 

Mevrouw Zoon: Ja, ik zou graag van de wethouder nog een antwoord wil hebben, wanneer wij die 

evaluatie kunnen tegemoet zien. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Verder niemand? De wethouder, Mijnheer Snoek.  

De heer Snoek: Yes. Ja, die had ik inderdaad nog staan, de evaluatie. Ik begrijp dat er nu een 

tussenevaluatie is, daar wil ik u eigenlijk niet mee vermoeien, maar een afronding van het traject als er een 

evaluatie is, denk ik dat we die u hier, overigens ook weer ter informatie, toezenden dan, dus laat ik die 

toezegging doen. De heer Oomkes vroeg nog weer: waar vinden wij dan die cijfers? Nou, u wordt verwezen 

ook naar de website, maar weet dus ook dat in de jaarstukken van het Leerplein, die wij hier bespreken 

met elkaar, cijfers over voortijdige schoolverlaters, over thuiszitters u gerapporteerd worden op 

wijkniveau, ook meerjarig, daar kunt u ontwikkelingen zien en dan kunnen we nog met elkaar daarover in 

gesprek. Wat kunnen we als gemeente en vanuit Leerplein doen om daar de aanpak op te versterken. Het 

derde punt over pesten, ja mevrouw Özogul en ik gaan al een paar jaar met elkaar vooruit. Allereerst vind 

ik dit een verantwoordelijkheid van, voor en door de scholen. Ik zie de scholen in Haarlem stuk voor stuk 

daarmee aan de slag, ik heb ook de onderzoeken of in ieder geval de informatie over de onderzoeken 

vandaag met veel interesse gelezen en wat wij hebben, tussen gemeente en schoolbesturen, is een lokaal 

educatieve agenda, waar wij afspraken maken over dingen die we samen belangrijk vinden, waarin wij 

samen wil optrekken. De zorg is daar ook een element in en ik kan mij voorstellen dat die tafel over de 

lokale educatieve agenda, die naar mijn beeld volgend jaar weer, meerjarig opgesteld wordt, een mooie 

plek zou zijn om dit onderwerp te agenderen, waarbij ik u vraag goed te kijken naar wie welke rol moet 

spelen. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Nou ik denk dat dit punt wel aardig hebben besproken. 

7a Instandhouding openbaar primair onderwijs 2018 Spaarnesant (MS)  

7b Instandhouding openbaar voortgezet en primair (speciaal) onderwijs Dunamare 2018  

7c Instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs Stedelijk Gymnasium Haarlem 2018  

De voorzitter: Dan gaan we nu verder naar, dank voor uw bijdragen, we gaan naar punt 7, dat is een ter 

adviseringpunt, dat bestaat uit drie subpunten, ik denk dat we ze gewoon integraal maar gaan behandelen, 

niet? De heer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Nou, ja, als u het integraal gaat behandelen, ja, ik wilde eigenlijk een vraag stellen aan 

de wethouder, voordat wij daadwerkelijk bij de scholen aankomen. Omdat ik een algemenere vraag heb, 

die niet op de agenda wil hebben bij een van die drie scholen. Dus als ik die mag stellen, dan graag. Vooraf. 



En dat is ook , ook nieuw in deze raad, dus ook op zoek van: wat zijn wij hier nu hier aan het doen, bij dit 

agendapunt en wat ik begrijp dat wij dus gaan vaststellen of althans en dat ter advisering aan de raad 

sturen of een onderwijsinstelling, die hier ook aanwezig zijn, dus ook van harte welkom, of die voldoen om 

primair onderwijs te geven en daarvoor hebben we het jaarplan ontvangen van de scholen, de begrotingen 

van scholen en de meerjarenramingen. En daar bovenop heeft de wethouder ook een, nou ja, goed, een 

notitie gelegd met daarin een advies daarover en wat mij daarin opvalt is dat eigenlijk de wethouder bij 

alle drie de scholen eigenlijk stelt dat ze financieel gezonde organisaties zijn. Nou, dat is in ieder geval goed 

om te horen, alleen hij doet dat op basis van dus inderdaad de jaarplannen, de begrotingen en de 

meerjarenramingen en ik vraag mij af in hoeverre je dan kunt vaststellen of een school financieel gezond 

is. Dat zou je wat mij betreft eigenlijk doen op basis van een jaarrekening of een jaarverslag, die al dan niet 

door een externe accountant is goedgekeurd. Maar misschien is dat al gebeurd en heeft de wethouder dat 

nog vers in het geheugen, wetende dat die allemaal zijn afgegeven en dat dus dat goed is. Alleen ik lees dat 

niet in de stukken, dus ik wilde mij, dus ik wil eigenlijk de wethouder vragen hoe hij tot de conclusie komt 

op basis van de begroting en de meerjarenramingen, dat dit financieel gezonde organisaties zijn. Niet 

onbelangrijk, want dat nemen wij natuurlijk mee in onze afweging om te bepalen of deze scholen voldoen 

aan, om primair onderwijs te geven. 

De voorzitter: Ik dank u wel, de heer Oomkes, u had een algemene vraag voordat wij aan het agendapunt 

beginnen? 

De heer Oomkes: Ja, in de stukken van Spaarnesant lees ik dat er sprake is van ietwat teruglopende 

leerlingenaantallen, 2017 ten opzichte van 2016, zelf spreken ze over 0,5% teruggang. 

De voorzitter: Volgens mij is dit gewoon al de behandeling van het punt. Voordat wij hem agenderen, ga ik 

hem eerst even voorlezen, wat we gaan besluiten en dan krijgt u zo het woord. Eerst gaat de wethouder 

nog eventjes reageren op de heer Van Kessel. 

De heer Snoek: Ja, nee, ik denk dat het goed is ook omdat we hier in de nieuwe commissie overige, met 

veel nieuwe mensen in de commissie zitten om even het proces te schetsen. Ook hier geldt weer: weet 

goed waar we over gaan als gemeente en waar we niet over gaan. Vroeger gingen wij over veel meer bij 

het openbaar onderwijs, maar dat hebben we mooi allemaal gelijkgesteld met het bijzonder onderwijs ook 

en wat wij, wat onze verantwoordelijkheid, wat uw verantwoordelijkheid als raad is, is om vast te stellen 

dat formuleren we iedere keer weer, er voldoende voorwaarden zijn om openbaar primair onderwijs te 

realiseren en dat het ook voor nu en voor de komende jaren gegarandeerd is, want wij willen dat er goed 

openbaar onderwijs is, we willen ook zekerheid hebben dat schoolbesturen financieel in orde zijn, zodat 

we ook weten dat de komende jaren dat goede openbaar onderwijs in Haarlem wordt aangeboden, 

waarbij wij dus overigens niet over de kwaliteit ervan gaan, niet over wat de onderwijsprogramma’s zijn, 

maar dat die er zijn. Dat bespreken we twee keer per jaar, want terecht zegt u: ja, dat doen we eigenlijk bij 

de jaarrekening. We bespreken ook de jaarrekening, die stellen wij met elkaar vast, dus dat komt u later in 

het jaar tegen en vandaag bespreken we de begrotingen, dus vandaag kijken we eigenlijk meer vooruit met 

elkaar en op een ander moment, kijken we naar de jaarverslagen. Hoe wij dat altijd doen is, dat de 

schoolbesturen zelf aanwezig zijn om uw vragen te stellen. In het verleden leidde dat zelfs tot heel veel 

vragen vooraf, tot in detail en hoe zit het dan met de afschrijvingen op dat gebouw en weet ik veel wat 

allemaal. Om dat te voorkomen hebben we toen de oplegger opgesteld, zodat we zeggen van: dit zijn de 

belangrijkste kengetallen, die u nodig heeft als raad om op te sturen. Als u andere kengetallen wil hebben, 

laten we daar dan het gesprek over aangaan, want er kunnen wij dat in die oplegnotitie wel of niet 

opnemen, maar wat wij hebben willen voorkomen is dat we heel veel vragen tot in detail over de 

jaarstukken van de schoolbesturen gingen stellen. Nou, dat is in de afgelopen vier jaar, heeft goed 

gewerkt, ik hoop dat wij die werkwijze kunnen voortzetten, dat wil niet zeggen dat u niet iets anders mag 

vragen, alle informatie, die u wilt, komt u toe, maar laten wij het stroomlijnen, als u vindt dat er structureel 



andere informatie nodig is om uw rol te kunnen uitvoeren, dan zouden wij die in oplegnotitie moeten 

opnemen, maar volgens mij is dat deze keer ook goed gegaan, heeft dat ook weer gewerkt, want ik heb 

niet gezien dat er heel veel aanvullende vragen of financiële informatie nodig was. Wij nodigen dan altijd 

de drie openbare schoolbesturen hier aan tafel uit en net als, dat we net eigenlijk deden, want dat was 

meer een analogie van hoe we het normaal met schoolbesturen doen, zal ik de politieke vragen 

beantwoorden, zal ik op hoofdlijnen verantwoording afleggen over de rol die wij als gemeente in dit proces 

spelen, maar kunnen de schoolbesturen ook de informatieve vragen beantwoorden. Ook hier geldt weer zij 

leggen geen verantwoording aan ons als gemeenteraad af, maar kunnen wel een toelichting geven op de 

informatiewens, die er is, omdat we allemaal hetzelfde willen: goed onderwijs voor onze Haarlemse en 

kinderen uit de omgeving. 

De voorzitter: We gaan even door, dank u wel, wethouder. U wil nog een algemene vraag stellen, mevrouw 

Steyger, van GroenLinks. 

Mevrouw Steyger: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat mijn eerste bijdrage in deze commissie ook 

over onderwijs gaat. 

De voorzitter: We gaan, nogmaals, dit was even, net als de heer Van Kessel, die wil een algemeen punt 

voordat wij de punten gingen behandelen… 

Mevrouw Steyger: Ja, ik heb een algemeen punt. 

De voorzitter: Gaat uw gang dan. 

Mevrouw Steyger: En mijn punt is dat het heel prettig is om, of GroenLinks het openbaar onderwijs 

uiteraard een heel warm hart toedraagt. Het sluit ook wel aan op wat wethouder zegt, dat is namelijk dat 

wij wat betreft het onderwijs nog zitten met een oud verzuild systeem, waarin wij dus wel kijken naar de 

openbare school in Haarlem, maar niet naar de bijzondere en de bijzonder neutrale scholen. In die zin, 

denk ik, ook dat we redelijk terughoudend zouden moeten zijn in wat we de scholen allemaal vragen, 

gezien de andere schoolbesturen hier niet zitten en waar we uiteindelijk misschien ook hele relevante 

vragen aan zouden willen kunnen stellen. Maar desalniettemin ben ik heel blij met de kans om hier 

vanavond vragen over te stellen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan wilde ik nu de, ook de heer Van Kessel heeft nog even een aanvullende 

vraag. 

De heer Van Kessel: Het spijt mij, als u het vervelend vindt, maar ik doe dat juist nu, omdat ik niet de 

schoolbesturen zelf ermee wil, in die zin wil belasten of vermoeien, of dat ze denken dat het hun betreft. 

Eigenlijk één vraag en ik zal een beetje een directe vraag eigenlijk, maar wat gebeurt er als we niet 

vaststellen, dat er een onderwijsinstelling voldoet om primair onderwijs te geven? Wat zijn de gevolgen 

daar dan van? Kan de wethouder daar op reageren? 

De heer Snoek: Heb ik nog niet aan de hand gehad, de afgelopen vier jaar, dus ik denk dat daar een heel 

formeel antwoord op is en ik kijk even naar de ambtelijke ondersteuning om mij dat te appen en dan ga ik 

u, als zij dat kunnen en dan ga ik u dat antwoord geven. Het begint natuurlijk in eerste instantie om uw 

zorg met elkaar uitspreken en zeggen van: joh, op basis van de stukken, die we nu zien, maken wij ons 

zorgen over uw positie, maar als dat dan uiteindelijk niet zou vastgesteld worden door de Raad, wat dan? 

Weet ik eigenlijk even nu niet. Dus dat hoop ik u aan het eind van de behandeling wel te kunnen 

beantwoorden en richting GroenLinks wou ik zeggen: ik snap uw zorg, want inderdaad, dit is eigenlijk nog 

een relikwie uit het verleden, dat we dit hier bespreken. Daarom ben ik blij dat we hier in de commissie 

afgesproken hebben om één keer per jaar een onderwijsgesprek te voeren, waarbij de schoolbesturen van 



het openbaar en het bijzonder onderwijs met u als commissie in gesprek gaan. De agenda wordt altijd 

gezet door u als raad zelf, in gesprek met een vertegenwoordiging van de schoolbesturen, dus u draagt zelf 

de onderwerpen aan en dan zitten gewoon alle schoolbesturen aan tafel, want dat geeft natuurlijk een 

veel normaler en egaler gesprek. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Nou dan gaan we verder, punt 7. Zoals ik al voorstelde wil ik ze alle drie 

eigenlijk integraal behandelen en wil ik de directeuren van de schoolbesturen hier naar voren halen, het is 

de heer Elkerbout van het schoolbestuur Spaarnesant, de heer Strijker van schoolbestuur Dunamare en 

mevrouw Kwint van het schoolbestuur onderwijs zelfstandig gymnasium, Stedelijk Gymnasium. Als dit 

klopt. Ja? De punten bestaan uit en het eerstepunt. De instandhouding openbaar primair onderwijs 

Spaarnesant. Aan de raad wordt gevraagd op grond van de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-

2021 van Stichting Spaarnesant voldoende voorwaarden biedt om voldoende openbaar primair speciaal 

onderwijs in 2018 te realiseren. Het tweede punt gaat over de instandhouding openbaar voortgezet en 

primair onderwijs Dunamare. Aan de raad wordt gevraagd vast te stellen dat op grond van de begroting 

2017/2018, de begroting 2018 en de meerjarenraming 2018/2019,2019/2020 van Stichting Dunamare 

Onderwijsgroep, deze stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet onderwijs in 2018 

te realiseren en het derde punt is instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs, Stedelijk 

Gymnasium Haarlem. Aan de raad wordt gevraagd vast te stellen dat deze stichting op grond van de 

begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 van onderwijsstichting zelfstandig gymnasia 

voldoende voorwaarden biedt om openbaar en voortgezet gymnasiaal onderwijs in 2018 te realiseren. Aan 

wie mag ik het woord geven? De heer Smit, OP Haarlem. 

De heer Smit: Dank u, meneer de voorzitter. Ik zal het kort houden, drie keer ja. 

De voorzitter: Nou, dank u wel. Dat gaat lekker zo. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel voorzitter. Wat D66 betreft, is het ook drie keer ja. Ik heb daar nog wel 

een aantal vragen bij, omdat ik wil weten hoe het staat in de ontwikkeling. Het is in ieder geval goed om te 

zien in de stukken dat men een voorschot neemt op het verlagen van de werkdruk, waar ook al eerder een 

vraag over is gesteld, dat er in het duurzaamheidsbeleid wordt geïnvesteerd, dus dat is in ieder geval erg 

goed om terug te lezen. Wat D66 betreft, is de komende tijd één van de uitdagingen, de IKC’s, die zijn ook 

al eerder aan bod gekomen. D66 heeft daar ook samen met de collega’s van VVD een motie over 

ingediend. Dat is ook in het strategisch huisvestingsplan aan bod gekomen. Ik lees ook in het stuk van met 

name Spaarnesant, dat daar wordt gesproken over de doorontwikkeling of de verdere uitwerking ervan in 

de komende jaren. Dat kan financieel een enorme impact hebben omdat goed te regelen. Zou de 

wethouder daar of één van de schoolbesturen, daar wat meer toelichting over kunnen geven van in welke 

fase zit het? Waar hebben we het dan over? Nou ja, daar ben ik wel in ieder geval benieuwd naar. En ik zie 

ook in de stukken van Dunamare, dat er dus een daling van het aantal leerlingen wordt verwacht. Wij gaan 

hier allemaal uit van de groei van de stad en dat er allemaal voorzieningen op moeten komen, dus ik was 

daar eigenlijk ook toch wel benieuwd naar. Dat was hem, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Oomkes, PvdA 

De heer Oomkes: Ik lees in een rapportage van Spaarnesant, onverwacht teruglopende leerlingenaantallen 

over het afgelopen jaar, van 0,5% ten opzichte van 2016. De koepel wijt dit verschijnsel onder meer aan 

het gebrek aan beschikbaarheid van huisvesting voor nieuwe leerkrachten. Dat is eerder ook al ter sprake 

gekomen bij een ontmoeting tussen raadsvertegenwoordigende primair onderwijs dit jaar. Bij Spaarnesant 

heeft dat geresulteerd in een vervangingspool van 30 FTE om probleemgevallen op te vangen bij scholen 

en ze constateren in hun nota: steeds nadrukkelijker voelen wij de effecten van het lerarentekort. En 

daarbij wordt de gedachte, de hoop geuit, dat die krimp van tijdelijke aard is. Nou inmiddels loopt er in 



deze stad een postercampagne van de gemeente Amsterdam om nieuwe leraren te werven en ik wil graag 

weten, wat Spaarnesant en ook de wethouder doet, om ook iets te doen aan het lerarentekort. Ik weet dat 

er bij het coalitieakkoord over gesproken is. Dat is hem. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Oomkes. Mevrouw Steyger, GroenLinks. 

Mevrouw Steyger: Ja, dank u wel. Voor GroenLinks is het ook drie keer ja. Wel een paar vragen. Ook over 

de daling in het leerlingenaantal, dat zagen wij volgens mij ook bij Spaarnesant. De vraag is: is dat een 

demografische daling of heeft het openbaar onderwijs last van een grotere daling dan weer de andere 

schoolbesturen? En tenslotte ook nog een vraag over, heeft nog een relatie met ons vorige punt: zijn er 

genoeg middelen om de kleine speciale voorzieningen van de schoolbesturen in stand te houden qua 

gebouwen en andere voorzieningen? Dat was het, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Dank u wel, voorzitter. Het CDA is tevreden over de stukken. Op basis van de stukken stelt 

het CDA vast dat er voldoende voorwaarden zijn om openbaar primair en voortgezet onderwijs in 2018 te 

realiseren. Het zelfde geldt voor Stichting Zelfstandig Gymnasia. Wat het betreft het gebouw Zelfstandig 

Gymnasia heb ik begrepen dat de verbouwing van de stedelijke gymnasia, de Prinsenhof gebouw 

hiernaast, noodzakelijk is, omdat er, ik heb begrepen dat de verwarming lekt en dat er de mediatheek die 

verbrand is in 1997, die is ook nog niet helemaal, dat er nog brandschade is en dat de wc’s niet meer 

voldoen aan de brandweereisen. Ik zou graag hierbij de wethouder willen vragen: op welke termijn deze 

verbouwing plaats gaat vinden? In deze stukken lees ik over Spaarnesant, dat er een onderzoek gaande is 

omtrent een Junior College. Dit juichen wij als CDA toe. Ik heb hierbij een aantal vragen en onder andere ik 

zou graag willen weten: over welke termijn zal zo’n Junior College komen? Waar zou deze school komen? 

Gaat het om een bestaand gebouw of is het een nieuw gebouw? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel. Voorzitter. Wat de Actiepartij betreft, ook drie keer ja en ja ook, zeg 

maar, de vraag over de, de antwoorden op de vragen van de daling van de leerlingenaantallen en of dat 

een demografische probleem is of anderszins en ook de vraag van mijn buurman, van de PvdA, over, zeg 

maar, het lerarentekort en eventueel de huisvesting, waar dat aan ligt en wat daaraan zouden kunnen 

doen als gemeente? 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul: Ja, wat de SP betreft inderdaad ook drie keer ja. En mijn complimenten inderdaad over 

de samenwerking van Dunamare met Spaarnesant over het Junior College. Hopelijk, als het eenmaal 

opgezet is, kunnen andere scholen zich daar ook bij aansluiten, want dat zou natuurlijk het mooist zijn. Ik 

las iets met gymnasium, dat andere steden, ja wat risico, wat financiën betreft, maar desondanks heeft u 

het afgesloten met een positief saldo, dus ook complimenten daarvoor. Wat Dunamare betreft, goed de 

samenwerking in Noord, dat dat nu loopt en hopelijk horen wij vrij snel hoe dat afloopt. En ook over Junior 

College ben ik benieuwd in wat voor termijn het start en waar en hoe groot de capaciteit wordt? 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel. Allereerst nogmaals van harte welkom hier, dat u ook uw avond 

hiervoor wil opgeven. Op basis van de documenten, die wij hebben gekregen, kan ook de VVD vaststellen 

dat de drie instellingen, onderwijsinstellingen, voldoen om primair onderwijs te geven. Nog een algemene 

vraag voor de scholen Spaarnesant. U kiest ervoor om te gaan investeren. Ik zie ook dat de begroting dat 



toelaat, maar zou u daarop willen reflecteren wat uw ideeën bij die investeringen zijn? Voor Dunamare zag 

ik dat het resultaat dit jaar of de verwachting in ieder geval, is negatief. Zou u daarop willen reflecteren? En 

voor het Stedelijk Gymnasium Haarlem, wil ik u gewoon bedanken voor de stukken. Die waren duidelijk. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog andere commissieleden met vragen? Nee, dan de wethouder, de heer 

Snoek. 

De heer Snoek: Ja, dank u wel. Nou, driemaal dank voor de waardering voor ons onderwijs, openbare 

onderwijsinstellingen. Er zijn vragen gesteld over de IKC-vorming. Nou, mede dankzij ook de motie van 

VVD, D66 als uitwerking meegenomen in het SAO. Enerzijds hebben wij daarin toegezegd, we gaan ook 

kijken wat verstaan wij nou eigenlijk onder een IKC, van de lichtste vorm tot de zwaarste vorm en wat 

willen we realiseren? Er ligt een investeringsopgave voor de komende vier jaar, die zullen we ook bij de 

komende kadernota weer aan u presenteren en voor een deel zal die uitwerking zich moeten vinden in de 

IKC’s. Op welk moment wij weer, zeg maar, vanuit de lijn van het SAO en de uitwerkingen die erin zitten bij 

u terugkomen, heb ik op dit moment niet paraat, dus dat zou ook u dan misschien later nog even moeten 

laten weten, maar ik denk dat anders de kadernota het eerstvolgende moment zou zijn om ook te spreken 

van: en hoe zien we nu ook IKC-vorming terug in de investeringen voor de komende vier jaar. De PvdA 

vraagt naar het lerarentekort. In eerste instantie, wij als gemeente, nemen geen leraren aan, maar zijn wel 

verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplicht en als er geen docenten zijn om voor de klas te 

staan, hoe kunt u dan lesgeven aan onze kinderen? Dus ik zie dat toch wel als een gezamenlijke opgave. 

Wat wij zien in andere gemeentes, waar dezelfde problematiek speelt, is van: kun je iets doen met 

woningtoewijzing bijvoorbeeld. Ik heb daar op dit moment niet het pasklare antwoord op, maar wel en dat 

heb ik ook eerder naar het schoolbesturen toe uitgesproken en ik denk ook hier in de commissie in de 

vorige periode gezegd, dat ik dit als een gezamenlijke opgave beschouw. Wij gaan niet de salarissen 

betalen van docenten, daar ligt de oplossing niet. Maar ik wil graag met de schoolbesturen in gesprek gaan 

over: wat kunnen wij dan wel doen om dat lerarentekort te onder vangen? Want ik beschouw dat als een 

groot probleem voor goed onderwijs in Haarlem. Dan het onderhoud van het Stedelijk Gymnasium: wij 

gaan, laat ik zeggen, de toiletten en de verwarmingen, die laat ik graag aan de het bestuur zelf, daar ligt 

hun verantwoordelijkheid, maar we hebben wel en dat heeft u ook in het SAO kunnen zien, over de 

structurele onderhoud van het pand, er dient gewoon gerenoveerd te worden en daarin hebben we wel 

een gezamenlijke opgave en zoals u ook in het SAO heeft kunnen lezen, heb ik de hoop en de ambitie om 

dat ook in de komende vier jaar te realiseren. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer De Lint. 

De heer Lint: Nee, nu ga ik toch een beetje technisch worden, maar als wij nou bijvoorbeeld kijken naar de 

toiletten, dat is volgens mij niet de taak van de school, want het is echt het gebouw zelf, wat dus, waar het 

verkeerd zit. Dus dat is, ook volgens mij een taak, volgens mij, voor ons als gemeente om daar bij de 

renovatie rekening mee te houden. 

De heer Snoek: Jawel, als wij gezamenlijk zouden gaan renoveren, dan is het onze gezamenlijke opgave dat 

die toiletten er goed inzitten, lijkt mij wel, maar feitelijk: hoe gaat het bij het bouwen, wij realiseren 

onderwijshuisvesting en dragen de gebouwen over aan het schoolbesturen. Zij zijn verantwoordelijk voor 

het onderhoud, maar bijvoorbeeld ook: stel als er nieuwe brandveiligheidseisen zijn, om te zorgen dat die 

schoolgebouwen weer aan die nieuwe eisen voldoen. Dus ook, op het moment dat wij een nieuw 

schoolgebouw realiseren of een gebouw nieuw overdragen, dan ligt de verantwoordelijkheid dat dat 

voldoet aan wet- en regelgeving bij ons als gemeente, maar daarna is het eigenlijk de verantwoordelijkheid 

bij het schoolbestuur. Zeg ik dat zo goed? 

Mevrouw Kwint: Ja, hoor.  



De heer Snoek: Ja hoor, dus u mag uitleggen hoe het met de toiletten en de verwarming zit, maar voor 

deze tafel wel slechts informerend. 

De voorzitter: We gaan weer even wisselen en passen geloof ik. Mevrouw Kwint, Stedelijk Gymnasium. 

Mevouw Kwint: Dank u wel. Ja, voordat hier een beeld ontstaat dat wij in volkomen aftands gebouw zitten, 

ik denk waar Maurits, als ik zo vrij mag zijn, op doelt, de heer De Lint en u kunt alles wat ik zeg, bij hem 

checken, want hij loopt dagelijks rond in het gebouw, is dat in ons gebouw weliswaar de toiletten aan zich 

wel functioneren en op orde zijn, maar ons gebouw zo ouderwets is ,dat wij in de ouderwetsheid weer 

heel modern zijn, dat wij genderneutrale toiletten hebben, omdat ze direct uitkomen op de gang en het 

gebouw technisch, de gang zijn smal, heel ingewikkeld is om het zo aan te passen, dat je daar,, nou ja op 

grotere schaal heren- en damestoiletten kunt aanbrengen, die wij overigens wel aan de overkant hebben, 

want we hebben nog een pand aan de overkant, de Jakobijnenstraat, dus dat schetst een beetje het beeld, 

dat het structurele onderhoud wel op orde is, maar dat het gebouw in zijn hoedanigheid, dateert uit 1930 

en daar nog vele aanpassingen uit 1930 ook daadwerkelijk zijn en daarvan moet je je afvragen in het kader 

van duurzaamheid en brandveiligheid, daar is het nu tijd om te renoveren. Dat is even kort mijn antwoord. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Ik weet niet of andere schoolbesturen het woord willen nemen? De heer 

El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Ik heb nog een vraag aan wethouder. Op welke termijn komt die verbouwing? Wanneer 

gaat dat gebeuren? 

De heer Snoek: Ja, daar gaat u over. U heeft de budgetrechten voor het vrijgeven van kredieten, die daarbij 

horen. In het SAO hebben we een aantal investeringsopgaves geschetst, toen ook gezegd: die passen niet 

binnen de dan geldende, de toen geldende financiële kaders. Ik hoop en verwacht dat de nieuwe coalitie, 

nu moeten we allemaal gaan uitkijken, voldoende middelen beschikbaar zal stellen om 

onderwijshuisvesting ook in de komende vier jaar goed vorm te geven en dat daarbij ook deze opgaves hun 

plek kunnen krijgen, maar u, als gemeenteraad, bent degene die daarvoor de kredieten beschikbaar stelt 

en de eerstvolgende kans die u daartoe heeft, is bij de kadernota. En het college zal u daartoe een voorstel 

doen.  

De heer Elkerbout: Ik hoop dat ik zo verstaanbaar ben. Martin Elkerbout, Spaarnesant. Ik ben 

verantwoordelijk voor het primair openbaar onderwijs. Nou ik zal proberen een aantal vragen van een 

antwoord te voorzien, maar misschien toch leuk om ook even in te gaan op de prealabele vraag van de 

VVD, want u zei natuurlijk terecht: ja, hoe kun je nou op basis van begrotingen eigenlijk iets zeggen over de 

stabiliteit van de organisaties. Misschien is het een overweging om uw gesprek over de instandhouding van 

het openbaar onderwijs inderdaad in te perken tot één keer per jaar en dat op basis van de jaarrekening te 

doen, omdat we ook de trend zien dat jaarrekeningen, jaarverslagen, veel meer een doorkijkje gaan geven 

naar de financiële toekomst van de scholen, dus dat zou op zich denk ik basis genoeg zijn en het grappige is 

ook: we hebben het nu over de begroting van 2018, terwijl wij intern de jaarverslaggeving van 2017 al 

ongeveer hebben afgerond. Het is ook, laten we zeggen, in de timing wel een beetje mosterd na de 

maaltijd, dus ik zou, laten we zeggen, in overweging willen geven om dat gesprek wellicht te condenseren 

naar eenmaal over de stukken en dat kan dan met name zich focussen op de jaarverslaglegging en dan het 

doorkijkje naar de toekomst. Dan kunnen we, denk ik, een even zinvol gesprek hebben. Dat wilde ik wel 

even kwijt. Verder wordt er in de vraag gesproken over het fenomeen IKC. Het is misschien goed om toch 

te verhelderen dat we eigenlijk in de stad het over twee soorten IKC’s hebben, namelijk de ene is een 

brede voorziening in het reguliere onderwijs, waarbij ouders gebruik kunnen maken van die voorziening 

vanaf een jonge leeftijd en gedurende de hele dag. Dus afgezien van onderwijs, naschoolse opvang, 



voorschoolse voorzieningen et cetera. Die IKC-ontwikkeling, die zijn we met elkaar aan het proberen vorm 

te geven en uit te breiden. En de andere IKC-ontwikkeling, dat is veel meer het thema van het gesprek ook 

hiervoor met de Samenwerkingsverbanden en dat gaat over een voorziening treffen voor kinderen die, zeg 

maar, elders geen Passend Onderwijs meer kunnen vinden en dan als het ware in een continuüm van zorg 

en onderwijs een optimaal passend aanbod krijgen en misschien haakt dat ook aan op de vraag van 

GroenLinks naar de kleine speciale voorzieningen. Ik weet niet of u daarop doelde, maar als het gaat om, 

laten we zeggen, het in stand houden van bijvoorbeeld SBO’s in de stad, dan maken wij als bestuur een 

met elkaar een grote beweging door het aantal SBO’s te verkleinen, daar een intensiever profiel aan te 

geven, samenwerking met zorg, zodat we, laten we maar zeggen, toch door de hele stad heen 

toegankelijke voorzieningen hebben voor kinderen die in een kwetsbare situatie zitten. Dus we proberen 

ook daadwerkelijk die voorzieningen overeind te houden, waar we als we bijvoorbeeld vijf SBO’s zouden 

moeten handhaven, dan zouden die ieder voor zich te klein zijn om dat bedrijfsmatig op een verantwoorde 

manier te doen. Ik weet niet of u dat een goed antwoord vindt? 

De voorzitter: Mevrouw Steyger, GroenLinks.  

Mevrouw Steyger: Ja, dank u wel. Ja, deels wel, ik doel ook met name of de voorziening ook nog steeds in 

een apart gebouw is, omdat de kinderen die daar gebruik van moeten maken, ook veel belang hebben bij 

een ook gebouw dat kleine voorzieningen, dus je kan ook, het is hier nog op een voorziening bijvoorbeeld 

al in een reguliere school zit of dat je zegt van: nee, kinderen hebben echt een apart gebouw en dat 

gebouw is ook geschikt voor die leerlingen.  

De heer Elkerbout: Waar het gaat over de IKC-voorzieningen, dat is een ontwikkeling die we een paar jaar 

geleden gestart zijn en wij hebben daarbij zorgpartners ingehuisd en partners in het speciaal onderwijs 

ingehuisd in voorzieningen voor SBO. Dat zijn nog steeds hele kleinschalige voorzieningen, maar in het 

strategisch huisvestingsplan is ook wel sprake van ook huisvestingsontwikkelingen voor deze voorzieningen 

en die blijven wel kleinschalig. Want dat vraagt de doelgroep ook. Het is nooit de verwachting dat dat hele 

grootschalige scholen zullen worden. Dan het lerarentekort. En wat doen we eraan? Wij hebben in het 

gesprek met u, eerder, waar de wethouder ook aan refereerde, hebben we echt ook aandacht gevraagd 

voor deze thematiek, ook in het licht van wat we de steden om ons heen zien doen. Ik heb net het 

collegeakkoord gescand en ook even de zoekopdracht onderwijs gegeven en het valt me wel tegen dat er 

over het lerarentekort eigenlijk niet gesproken wordt. Lijkt mij een gemiste kans, terwijl wij daar wel echt 

aandacht…, nou, oké. Ik heb er niet veel over gevonden, laat ik het dan zo zeggen, maar nogmaals pas 

oppervlakkig gelezen, dus ik hoop dat mijn korte scan weerlegd wordt. Als schoolbestuurder zijn we intens 

aan het samenwerken om in ieder geval ervoor te zorgen dat wij bijvoorbeeld de vervangingsvraag goed 

met elkaar oplossen middels een regionaal transfercentrum. Wij proberen allemaal goede werkgevers te 

zijn. Het is natuurlijk ook een weerbarstig en landelijk probleem, dat moeten we niet, ik bedoel, we 

moeten niet een te grote broek aantrekken. Wij hebben hier te maken met een ontwikkeling die landelijke 

oplossingen ook vraagt, waar ook landelijk veel aandacht voor wordt gevraagd, die ook een langetermijn 

doorloop heeft, dus mijn bescheiden mening is, dat we in de komende jaren nog wel met dit tekort 

geconfronteerd zullen blijven worden en dat dat dus ook van ons vraagt, om in onze organisatie en onze 

aanpak van de organisatie, er rekening mee te houden dat bijvoorbeeld een vervangingsvraag, niet altijd te 

beantwoorden is. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Oomkes, PvdA. 

De heer Oomkes: Het is natuurlijk wel zo, dat die verschillende gemeenten bij elkaar gaan kijken of er 

kandidaten zijn voor de opengevallen posities, voor de vacatures die er bestaan. Je ziet dat Amsterdam vist 

in dit gebied. Ze vissen ook in Almere, heb ik begrepen. Dat betekent toch dat wij gewoon onze eigen regio 

goed moeten vertegenwoordigen en attractief moeten maken? 



De heer Elkerbout: Exact, ben ik het helemaal met u eens en dat is ook precies de reden, waarom wij 

daarvan hebben gevraagd: laten we daar een gezamenlijke agenda van maken. Schoolbesturen, dus de 

werkgevers en de gemeente en kijken wat we kunnen doen, want wellicht is er meer mogelijk, dan aan 

elkaar bevestigen dat het een groot probleem is. 

De heer Oomkes: Is er meer mogelijk, Merijn? 

De heer Snoek: Oef. Volgens het coalitieakkoord gebruiken we het grondbeleid en de 

huisvestingsverordening om invloed uit te oefenen, dat laatste bijvoorbeeld in een experiment met 

toewijzing aan specifieke doelgroepen, zoals werknemers bij de politie, in het onderwijs en in de zorg. 

De voorzitter: Dank voor de toelichting. De heer Smit, OP Haarlem. 

De heer Smit: Ja, toch zowel even de vraag aan de wethouder, als aan de bestuurder: terugvissen, want ik 

bedoel inderdaad de benadering van Amsterdam is wat agressief in deze regio, maar welke mogelijkheden 

en welke positie hebben wij om eigenlijk terug te vissen in de Amsterdamse regio om te zeggen: 

Amsterdammers, kom in Haarlem werken. Zijn wij even sterk of hebben wij een achterstand, waardoor wij 

op dit moment toch wat dreigen te verliezen van Amsterdam of is het niet zo? 

De heer Elkerbout: Ik vind dat Haarlem vele malen mooier en prettiger is om te werken en te wonen, dus ik 

denk dat wij een ruime voorsprong hebben en ik voel dus, Amsterdam moet de campagne voeren die zij 

voeren, ik voel mij daar ook niet door bedreigd. 

De heer Snoek: Ik kan ook ter geruststelling wel zien, dat wij eigenlijk eerder de beweging zien van 

leerkrachten uit Amsterdam, die deze kant op komen en dat heeft veel meer te maken met nog bereikbare 

woningen in deze regio en daarbij dan werk. Maar het beroerde is natuurlijk wel, wij worden in een 

concurrentiepositie gedwongen, terwijl het nogmaals een landelijk probleem is, dat ook om een landelijke 

aanpak vraagt. Dus eigenlijk is het een beetje een pervers effect. Dat wij elkaar moeten gaan zitten 

bestrijden op dit punt. 

De voorzitter: Ik heb nog een interruptie van mevrouw Zoon. 

Mevrouw Zoon: Ik heb misschien nog een leuke geste, misschien kan de gemeente een subsidie 

neerleggen waar ze zeggen van: iedere Haarlemmer, die leraar wordt in Haarlem, die betalen we een 

beetje meer of zo iets dergelijks. Zodat je dan stimuleert dat Haarlemmers dan ook in Haarlem gewoon 

lesgeven. 

De voorzitter: Is niet echt een interruptie, maar meer een suggestie. Maar hij is in ieder geval opgenomen, 

oké, gaat u verder. 

De heer Elkerbout: Misschien een ander onderwerp.  

Mevrouw Zoon: Voorzitter, de dekking, we gaan zelf over onze begroting, dus…. 

De voorzitter: En ik ga over de vergadering, mevrouw Zoon. Dus gaarne via de voorzitter. De heer 

Elkerbout, gaat u verder. 

De heer Elkerbout: Wat ik verder hoor, is dat er aangeslagen wordt op het fenomeen Junior College en 

eigenlijk de vraag gesteld wordt: wanneer komt het? Hoe ziet het eruit? Et cetera. Dat loopt nog een 

beetje op de muziek vooruit. Ik ben heel blij dat dit collegeakkoord gekomen is, dat heb ik wel gelezen, die 

ontwikkeling, dat is mooi. Het is een ontwikkeling, waarvan in ieder geval mijn collega aan de linkerzijde en 



ik zeggen: wij moeten daar heel grondig over na gaan denken en wat wij ook heel erg belangrijk vinden is 

dat dat een goede positie krijgt in het totaal van de voorzieningen in Haarlem, want dat moet wel een 

gedragen fenomeen zijn, niet alleen vanuit het primair onderwijs, maar ook vanuit het voortgezet 

onderwijs, want wil zo’n voorziening succesvol zijn, dan moeten wij ook wel kunnen garanderen dat de 

kinderen, die daar van afkomen, laten we zeggen, de veertienjarigen, die klaar staan om naar een derde 

klas in het VO te gaan, dat die ook een plek vinden en dat dan dus de scholen die daar omheen staan ook, 

laten we maar zeggen, er vertrouwen in hebben dat die kinderen de goede vooropleiding hebben gehad. 

Wij zijn op dit moment als schoolbesturen met elkaar in gesprek over de voorzieningen in het VO. Dat is 

een heel constructief gesprek. Het is ook spannend, want het is voor het eerst, dat het op die manier in 

deze gemeente wordt gevoerd en zodra daar uitkomsten van zijn en wij hopen eigenlijk voor de zomer al 

wat contouren van onze ideeën te hebben geformuleerd, dan komt het zeker ook terug bij de gemeente, 

want dan zal dat ook ongetwijfeld gevolgen hebben voor de huisvesting. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Ik neem aan dat we die plannen voor het Junior College hier nog uitgebreid gaan 

bespreken, want wij maken ons best wel zorgen om dat stuk met een heel lotingssysteem hebben en wij 

vragen ons echt af hoe je het Junior College gaat matchen met het lotingssysteem. Aan de ene kant 

kinderen die eerst zijn uitgeloot voor een school en dan gaat er later een veertienjarige toch instromen via 

een andere school of moet die veertienjarige dan ook gaan loten, het roept bij ons in ieder geval heel veel 

vragen op, dus ik hoop dat u dat goed gaat uitwerken. 

De heer Elkerbout: Sorry. Die hoop heb ik uiteraard ook, dat wij het goed gaan uitwerken, overigens voor 

uw beeldvorming, het is nu ook al het geval dat kinderen in hogere leerjaren instromen in andere scholen. 

Daar zit ook zeker een vraagstuk van capaciteit aan en dat is ook precies waarom ik zei dat dat gesprek ook 

gaat over het oplossen van het fenomeen, dat als kinderen uit die Junior College komen, dat er ook 

daadwerkelijk plekken moeten zijn. Dus dat vraagt inderdaad wat van het geheel van de voorzieningen in 

Haarlem. Antwoord heb ik dus nog niet. 

De voorzitter: Oké, dat was het? 

De heer Elkerbout: Ik heb volgens mij nog één vraag, namelijk ik moest reflecteren op onze investeringen. 

Ik weet niet precies op welke investeringen u doelt, want wij doen er velen, dus er wordt geïnvesteerd in 

activa, maar wellicht doelt u op het feit dat Spaarnesant, ook Spaarnesant heeft door een wat grillige 

financiering van de overheid soms overschotten, dus dan realiseren wij een jaarrekening met een positief 

saldo, dat willen we eigenlijk helemaal niet, want wij zijn een instelling die op nul wil draaien en onze 

financiële positie is goed, dus we hoeven niet te sparen voor iets en een belangrijke investering, die wij 

gaan doen in de komende jaren, is dat wij die reserves gaan gebruiken om het niveau van 

werkdrukverlaging, zoals dat door de overheid wordt voorzien over vier jaar, om dat naar voren te trekken 

en wij gaan dus van uit onze reserves, als het ware, daar al op vooruitlopen. Dus dat is een belangrijke en 

voor de rest is het vooral, wij investeren niet in huisvesting, dat mogen wij niet, als PO, maar we investeren 

wel in bijvoorbeeld de ICT-infrastructuur, daar maken wij echt grote slagen in en gelukkig hebben we die 

mogelijkheden ook. Dus dat is er één, ik weet niet of dat helpt, maar… 

De voorzitter: De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Excuus, dank, voor de toelichting. Het was in die zin ook een algemene vraag om ook u 

de gelegenheid te geven om misschien nog iets aan ons te vertellen over, niet alleen de financiële situatie, 

want die krijgen wij voorgeschoteld, om iets over uw plannen en koersen daarover te vertellen, dus maar 

dank daarvoor. 



De voorzitter: Goed. De heer El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Eén vraag, die is nog niet beantwoord: gaat het om een bestaande school of is het een 

school die helemaal gebouwd moet worden? 

De heer Elkerbout: Het Junior College is natuurlijk in de eerste plaats een concept, dat ontwikkeld moet 

worden, dus we moeten eerst duidelijk hebben welk onderwijskundig antwoord gaan wij nu geven op de 

vraag naar hoe bereiken wij een betere doorstroom voor sommige doelgroepen, van het PO naar het VO, 

want dat zal, dat is de kern van de vraag. Dus we moeten het eerst onderwijskundig, moeten wij het helder 

hebben, wat we eigenlijk willen. Vervolgens moet je natuurlijk kijken, welke locatie dient zich daarvoor 

aan, welke gebouwsituatie hoort daarbij. Dat zijn allemaal vraagstukken, die in het verlengde van die 

eerste keuze liggen, namelijk welk onderwijskundig concept gaan wij met elkaar maken en hoe, wat vraagt 

dat bijvoorbeeld aan omvang, betekent dat instroom vanuit, integrale instroom vanuit bepaalde scholen 

voor primair onderwijs of is dat, zijn dat een aantal leerlingen? Dat weten we nog niet. 

De voorzitter: Dank u wel, ja, gelet op de tijd, we moeten, denk ik, wel een beetje haast maken, het moet 

wel goed uitgelegd worden ook, dat is ook heel belangrijk en ik denk dat de heer Strijker ook misschien nog 

wat wil zeggen zo meteen en eerst mevrouw Steyger van GroenLinks, u had een vraag. 

Mevrouw Steyger: Ja, ik zou graag nog uw reactie willen horen op de leerlingprognose, die dus iets daalt en 

of dat ze maken heeft met, nou het imago van het openbaar onderwijs of met demografische 

ontwikkelingen of met iets anders? Dank u wel. 

De heer Elkerbout: Wij hebben inderdaad geconstateerd dat op enig moment en dat was de overgang van 

2015/2016, meen ik mij te herinneren, de prognose niet werd waargemaakt, zoals wij die hadden. Dat 

hebben we natuurlijk geanalyseerd, want ja, ten eerste moet ik zeggen dat: het is eigenlijk kenmerk van 

prognoses dat ze nooit uitkomen, daar zijn het prognoses voor, maar je wilt toch wel weten waarom een 

trend niet wordt waargemaakt. We hebben dat onderzocht, het heeft niet te maken gehad met een 

terugloop van het openbaar onderwijs ten opzichte van andere vormen van onderwijs, dus het was een 

parallelle trend, in beide soorten voorzieningen en het had maken met achterblijvende ontwikkeling in 

bijvoorbeeld oplevering van huisvesting, waar op gerekend was. Nou, wordt vertraagd, dan komen die 

leerlingen dus even niet. En dan moet je je prognoses daarop weer bijstellen, maar wij verwachten op de 

langere termijn en de middellange termijn absoluut een grote stijging. En wij zien ook een aantal scholen 

waar, laten we maar zeggen, de druk op de voorzieningen knellend is. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Strijker. 

De heer Strijker: Dank u wel en met de boodschap erbij, dat het wat korter moet, begrijp ik. 

De voorzitter: Niets moet, maar als het kan, graag. 

De heer Strijker: Ja, ik hoor de vraag over de daling van het aantal leerlingen. Geldt een beetje hetzelfde als 

bij het primair onderwijs. Als wij kijken naar de prognoses, zoals wij die hebben, dan moeten we die, die 

hebben wij naar beneden bijgesteld en inmiddels moeten ze weer steeds naar boven worden bijgesteld. 

Haarlem overigens, als u naar de cijfers kijkt, die wij in de oplegger hebben geleverd, daalt niet, het aantal 

leerlingen van Dunamare in Haarlem stijgt. Dat is natuurlijk ook logisch, want Haarlem groeit, maar de hele 

regio om ons heen krimpt. Dus onze leerlingen in Velsen, onze leerlingen in Haarlemmermeer, daar is dat 

anders. Overigens Velsen moet elk jaar, of mag elk jaar ook weer een naar bovenbijstelling van de 

prognoses maken, dus wat het uiteindelijk wordt, moeten we zien en in de Haarlemmermeer hangt het 

altijd af van: komen er grote woningbouwprojecten, want als die daar zijn, zijn ze altijd groot en dan zie je 

ineens het aantal leerlingen enorm toenemen. Dus ik denk dat wij nog geruime tijd ongeveer hetzelfde 



aantal leerlingen zullen hebben, maar in Haarlem ligt de groei. Dunamare is wel een bijzonder 

schoolbestuur, want wij hebben net als de schoolbesturen met één school, die er een aantal zijn in 

Haarlem, hebben wij een aantal grote scholen voor mavo, havo, vwo, maar bij Dunamare zitten ook alle 

kleinere scholen en ook al het beroepsgericht vmbo en de trend is wel en dat is een landelijke trend en die 

is in Haarlem nog wat sterker, dat het algemeen vormend onderwijs groeit, dat het beroepsgericht vmbo 

wat daalt en ook het speciaal onderwijs het wat moeilijk heeft en dat gebeurt hier sterker, want de 

instroom uit Amsterdam, zijn hoogopgeleide mensen, die komen hier hoog in het typisch onderwijs 

terecht, wat de stad meer verlaat, dat is meer beroepsgericht vmbo, dus in die zin staat Dunamare met 

veel beroepsgericht vmbo en veel zorgscholen mogelijkerwijs wel iets meer onder druk. Er werd ook 

gevraagd naar voldoende middelen voor kleine voorzieningen, ook in PO natuurlijk. Wij hebben ze ook en 

daarvan kun je zeggen dat wij wel moeten zoeken naar samenwerkingsvormen en we hebben eerder hier 

aan de orde gehad onze beweging in Haarlem Noord, waar de SP ook van vroeg: schiet het al een beetje 

op? Wij hebben inmiddels drie grote lange sessies met al die medezeggenschapsraden had, er zijn er vier 

bij betrokken en ik denk dat we met de medezeggenschapsraden nu wel een punt hebben bereikt dat wij 

een beroemde term van vorige keer, een voorgenomen besluit kunnen gaan nemen. Vorige keer speelde 

nogal: is het er nou of is het er niet? Het was er niet, maar het gaat nu wel komen, dus wij denken dat we 

dat voor de zomer kunnen doen en dan loopt ergens tussen zomer en herfstvakantie de termijn voor de 

medezeggenschap en ik denk na toezegging van wethouder ook vorige keer, dat we dan ook hier weer, 

hier weer terug komen. Het Junior College heeft Spaarnesant al op geantwoord, het is voor het VO 

inderdaad wel heel belangrijk dat die kinderen, die daar dan vanaf komen, dat die naar alle scholen voor 

VO kunnen. Dat die niet naar één of twee scholen bijvoorbeeld van Dunamare kunnen, maar dat we Junior 

College meer kansen geven voor kinderen, dat we kansengelijkheid bevorderen, maar dat kan alleen maar 

als ze daarna naar alle scholen kunnen. Nou, dat gesprek met de andere schoolbesturen, dat loopt. Dat 

werd al gezegd, dat loopt best goed, we hebben daar wel vertrouwen in. Resultaat negatief. Ook 

resultaatramingen ontwikkelen zich in de tijd. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Özogul, SP.  

Mevrouw Özogul: Heel erg bedankt voor de toelichting. Alleen mijn vraag ging voornamelijk ook 

bijvoorbeeld voor de basisscholen. De andere besturen of die daar ook later op in kunnen springen, zodat 

ieder kind nar zo’n Junior College kan? 

De heer Strijker: Dat is een hele krachtige ambitie, ieder kind en waar wij naar kijken nu, waar zit de 

kansengelijkheid of de kansenongelijkheid, waar concentreert die zich en zouden we daar eens kunnen 

beginnen met een dergelijk initiatief om er ervaring mee op te doen? En dat is al een aardige polsstok, 

want die ervaring hebben wij in deze regio natuurlijk niet. En of dat ooit de grote toekomst zal worden? 

Dat is een hele andere kwestie. Het resultaat, als wij naar de nieuwe prognose kijken, we krijgen de 

jaarrekening, die is inmiddels klaar, de accountant heeft hem ook al goedgekeurd, komt hier ter tafel en 

dan zult u zien, dat de resultaten positief worden. Over alle jaren die wij nu kunnen overzien en ook voor 

het jaar wat nu voorligt, wat nu gaande is, dat wij negatief prognosticeerden, we hebben nog al 

nabetalingen worden van het Rijk gehad overigens, alle schoolbesturen, dus wij zullen het zeer ruim 

positief afsluiten. En dat brengt ons bij een vraagstuk, dat net ook al werd aangeduid: we zien daar een 

structurering, in die nabetalingen van OCW, waardoor eigenlijk steeds geld overhouden en dat willen wij 

helemaal niet. Dus moet je dan brutaler gaan begroten, dat je maar in de min begroot, in de hoop dat het 

gebeurt, dat is nog wel een kwestie. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Dat was kort maar krachtig. Mevrouw Steyger van GroenLinks had nog 

een vraag. 



Mevrouw Steyger: Ja, dank u wel. Ik heb toch nog een vraag over de druk, die u omschrijft op de kleinere 

gebouwen, want de Paulusmavo en de Daaf Gelukschool, die zitten in uw bestuur. Klopt dat die misschien 

niet zelfstandig kunnen blijven of is dat een misverstand? 

De heer Strijker: Het is toch mooi, dat de wethouder ons steeds uit de nood helpt. Nee, dat is geen 

misverstand. Wij zijn bezig met het Sterren College, de Paulusmavo en de Daaf Gelukschool om te kijken of 

wij voor alle leerlingen van de scholen de situatie waarin zij verkeren kunnen verbeteren. Dat heeft te 

maken met huisvesting, dat heeft te maken met de mogelijkheden die ze hebben om meer 

beroepsgerichte vakken te kiezen, maar daarbij is wel een uitgangspunt natuurlijk dat kwetsbare 

leerlingen, die op die scholen met name op de Daaf Gelukschool zitten, dat die wel of een kleinschaligheid 

in een groter geheel of kleinschaligheid in een kleiner gebouw kunnen behouden en daar gaat met de 

ouders natuurlijk ook heel erg het gesprek nu over. 

Mevrouw Steyger: Dank u wel voor de toelichting, ja het is toch wel een zorg van ons, dat de kleine 

schoolgebouwen voor die groep kinderen toch in stand gehouden worden. 

De heer Snoek: Nou, wij hebben beloofd dat als we, want we hebben de discussie even gehad in de vorige 

commissie, maar wij hebben beloofd dat op het moment dat dat contouren krijgt, dat we hier op 

terugkomen om dit ook met u te bespreken. 

De voorzitter: De heer Yerden, PvdA. 

De heer Yerden: Paulusmavo was voorbeeldfunctie op tv geweest, een paar keer? 

De heer Snoek: U wil dan echt toch even, dan als wethouder, we gaan niet nu hier de discussie over 

voeren. We hebben daar, de heer Strijker heeft daar eerder een toelichting op gegeven, daar heeft u toen 

vragen over kunnen stellen. Wij hebben toen afgesproken dat zodra het inspraaktraject afgelopen is, dat 

we daar hier opnieuw over hebben en de discussie over gebouwen zelf, waar wij over gaan, de omvang, 

bespreken we bij het SAO of bij de investeringsagenda van de kadernota en dat lijkt mij het juiste moment 

om dit gesprek verder te voeren, want anders vind ik dat we hier oneigenlijk een proces, wat, denk ik, 

vooral belangrijk is dat de medezeggenschap ook goed georganiseerd wordt, gaan ‘…’. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Ik weet niet of er echt nog behoefte is aan een tweede termijn? 

Maar volgens mij hebben we het echt wel uitvoerig besproken. Nee, dan wil ik schoolbesturen hartelijk 

danken voor hun bijdrage. Dan, VVD nog een klein, antwoord? Nee? 

De heer Snoek: Ja, ik moet nog een antwoord, want u heeft mij druk zien appen, van wat nou? Wij 

opereren hier als extern toezichthouder en op momenten dat wij met elkaar constateren dat het 

onvoldoende gewaarborgd is dat er openbare, voldoende openbaar onderwijs gegeven zal worden, dan 

constateren wij dat op basis van de jaarstukken en moet het bestuur, ik als wethouder, opnieuw in gesprek 

met het onderwijsveld om onze zorgen daarover uitspreken en met hen een gesprek aan te gaan over hoe 

wij dan denken dat het anders zou moeten of kunnen. Het is niet zo dat wij dan uiteindelijk hier niet de 

begroting vaststellen of de jaarrekening vaststellen en dat dat dan niet geformaliseerd is. In het meest 

uiterste geval, als wij zorgen hebben over een financiële positie, dan zouden wij die zorgen bij het 

ministerie kunnen uiten. En gelukkig wist ik dat allemaal niet, omdat we dat afgelopen jaren niet aan de 

orde hebben gehad. Tot slot nog heel even misschien naar aanleiding van opmerking van de heer 

Elkerbout over: we bespreken hier en de jaarrekening en de begrotingen, is dat nu functioneel? Wat ik heel 

erg prettig heb gevonden in de afgelopen vier jaar, is dat wij een goede verstandhouding hebben, dat wij 

vaak in gesprek zijn met onderwijsbestuurders, belangrijk onderwerp waarin veel van de 

verantwoordelijkheden bij hen liggen. Dat hebben wij ook vormgegeven door het onderwijsgesprek, 

waarin juist naast het openbaar onderwijs ook bijzonder onderwijs aanwezig is en ik kan mij voorstellen, 



maar dat is wat mij betreft helemaal aan u als raad dat u zegt, ja, laten wij dan één keer per jaar echt het 

financiële gesprek voeren rondom de jaarrekening, daar kunt u ook de begrotingen bij betrekken, maar dat 

dat een geconsolideerd gesprek is en dat je daarnaast nog het onderwijsgesprek hebt, wat veel 

inhoudelijker, maar dan ook informatiever van aard is, dus als daar behoefte aan is, dan zou ik kunnen 

voorstellen, maar dat vind ik dan ook aan mijn opvolger, dat die op basis daarvan misschien een voorstel 

aan u als commissie doet. Dus kijk maar even om mij heen of dat op prijs gesteld zou worden? Ja, dan 

breng ik die suggestie over aan de afdeling onderwijs en mijn opvolger. 

De voorzitter: Dank u wel voor deze toelichting. Nou dit was een stuk ter advisering. Ik heb een heleboel 

drie keer ja gehoord, dus ik ga er vanuit, dat wij dit als hamerstuk naar de Raad kunnen brengen. Ja? Goed 

dan is dat besloten. 

 

8. Spreektijd voor belangstellenden 

De voorzitter: Nou dan zijn wij bij de, er zijn geen belangstellenden, die nog wat willen inspreken volgens 

mij, dus dat kunnen wij overslaan. 

9. Sluiting 

De voorzitter: En dan hebben wij punt 9 en dat is de sluiting. Dus wij zijn klaar, ik dank u voor uw bijdrage. 

De heer Smit: Mijnheer de voorzitter? Dank je wel. Goed gedaan hoor. 


