
 
 
 

Geacht raads- (of commissie) lid,, 
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname 
gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft 
ingestemd met uw verzoek.  Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een 
onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.  
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd 
onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van 
de betreffende commissie.  

 

In te vullen door de griffie: 
 

Commissie Datum Email adres commissiegriffier 

Samenleving  Cie Samenleving 3 maart 
2022 

mserrao@haarlem.nl (Samenleving) 

 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

 4.1 Beantwoording art. 38 vragen PvdA personeelsschaarste in het primair & secundair onderwijs 
en kinderdagopvangcentra in Haarlem. 

Indieners PvdA, (Dhr. John Oomkes, mw. Erica Bastiaans) 

Portefeuillehouder Wethouder Jur Botter  

 
In te vullen door Commissielid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

De personeelsschaarste bij onderwijsinstellingen en kinderdagopvangcentra begint 
problematische vormen aan te nemen. Grotere klassen, minder lessen, verminderde 
leerresultaten en een groter risico op voortijdig schoolverlaten zijn mogelijke gevolgen van het 
lerarentekort. Personeelstekorten In de kinderopvang en VVE kunnen leiden tot taal- en 
ontwikkelingsachterstanden bij de start in het PO.  
Te weinig kinderopvang heeft bovendien invloed op de arbeidsmarkt.  
De PvdA zet in op een noodplan tegen de personeelstekorten in het onderwijs en de 
kinderopvang. 
 

 

Doel van de besprekingj 

Bespreken welke maatregelen de gemeente kan nemen, al heeft genomen en welke rol de 
gemeente heeft om in te grijpen. 
 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Steun bij het bespreken van de aanpak van het tekort  

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 



 
 
 

Een toelichting op de maatregelen die al genomen zijn, o.a. uit de NPO-middelen en de resultaten 
daarvan. Een overzicht van het actuele personeelstekort in het PO en VO en in de 
kinderopvang/VVE.  
 

 


