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T.a.v. PvdA, John Oomkes

Onderwerp: beantwoording raadsvragen PvdA BSO-tekorten gemeente Haarlem

Geachte heer Oomkes,

1.

1/2Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Op 6 mei 2021 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake tekort aan buitenschoolse opvang (BSO) 
capaciteit.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt.

Vraag: Is het college bereid om samen met de BSO-aanbieders & onderwijspartners in kaart 
te brengen hoe groot het tekort aan opvang in Haarlem is? Zo ja, op welke termijn is dit mogelijk? Zo 
nee, waarom niet?

Antwoord:
Buitenschoolse opvang (BSO) wordt door commerciële organisaties aan scholen aangeboden. De 
scholen zijn immers zelf verantwoordelijk voor het regelen van BSO, wanneer ouders hierom 
verzoeken (Wet op het Primair Onderwijs, art. 45). Wij hebben als gemeente geen zicht op de 
capaciteit ten opzichte van de vraag, deze is sterk fluctuerend en afhankelijk van de economische 
groei/recessie. Ook corona speelt een rol bij de groei van het huidige tekort. We zullen het vraagstuk 
agenderen in het reguliere stuurgroepoverleg dat wij met het onderwijs en de grote
kinderopvangpartijen voeren. Hierbij zal allereerst worden gekeken hoe groot het tekort aan opvang 
is, waar er sprake is van een tekort en welke aspecten hierbij een rol spelen. Indien nodig kunnen wij 
(of de partijen zelf) het tekort ook agenderen in de andere reguliere overleggen, zoals het Bestuurlijk 
Overleg Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (BOPOH/BOVOH) of het Regionale Educatieve 
Agenda Overleg (LEA/REA). De uitkomst hiervan wordt niet eerder verwacht dan na de 
zomervakantie.
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

mr. C.M. Lenstra drs. J. Wienen

2/2Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Antwoord:
Vanwege de hierboven genoemde verantwoordelijkheden blijft de regie op de vermindering van de 
tekorten van BSO-plaatsen bij genoemde partijen zelf liggen. We denken uiteraard graag mee hoe 
verschillende aspecten van het tekort opgepakt kunnen worden. Één aspect van het tekort op de 
BSO-plaatsen is bijvoorbeeld het personeelstekort, waarbij De BSO-aanbieders/kinderopvang en 
onderwijspartners de gemeente hebben gevraagd om mee te denken hoe nieuwe medewerkers in de 
regio kunnen worden aangetrokken. Ook hebben we al eerder vanuit het arbeidsmarktbeleid een link 
gelegd tussen de kinderopvang, de scholen en het UWV.

Vraag: Op welke wijze coördineert het college het aanbod aan buitenschoolse opvang in het 
kader van de groei van de stad en de uitbreiding van het aantal huishoudens?Zijn in de 
ontwikkelzones ruimte reserveringen gemaakt voor BSO voorzieningen ?

Antwoord:
In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is de wens opgenomen om bij toekomstige 
plannen van schoolgebouwen, kinderopvang en BSO in het kader van Integrale Kindcentra (IKC's) 
mee te nemen in de vierkante meter berekening. Maar Buitenschoolse Opvang hoeft niet alleen in 
schoolgebouwen plaats te vinden, het kan bijvoorbeeld ook in sportaccommodaties of in andere 
ruimten aangeboden worden. Er wordt in de Haarlemse ontwikkelzones rekening gehouden met 
voorzieningen die er moeten komen, zoals het mogelijk maken van kinderopvangaanbod dat ook 
BSO-aanbod heeft. Er zijn echter in de ontwikkelzones geen reserveringen gemaakt voor die specifiek 
betrekking hebben op alleen aanbod van BSO-voorzieningen. Zij vallen volgens de Wet Markt en 
Overheid onder commerciële instellingen en dienen daarom conform commerciële huur ruimten in 
de stad te huren.

Kenmerk: JOS/2021/286819
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

2. Vraag: Is het college bereid om samen met de BSO-aanbieders & onderwijspartners een Plan 
van Aanpak te maken om de tekorten weg te werken?

de secretaris,


