
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Marlène Potjer, VVD 

Datum indiening: 11 januari 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Noodopvang kinderen op kinderdagverblijven/BSO/Scholen PO en VO 

 

Inleiding 
Sinds deze week zijn de scholen en alle kinderopvangorganisaties tot in ieder geval 19 januari gesloten en, zoals de geluiden 
nu zijn, waarschijnlijk langer. Er zijn signalen dat van de noodopvang veel gebruik gemaakt wordt, meer dan in de 1e periode 
van de lockdown. Er zijn hierdoor meer handen nodig om voor adequate opvang te zorgen. Vaste leerkrachten hebben hun 
handen al vol aan de begeleiding online. Ook wordt er gesproken over mogelijke leerachterstanden en zijn er geluiden 
kinderen in kleine groepen terug te halen.  
 
Vraag 1 

a. Is het u bekend dat er veel meer kinderen van de noodopvang gebruik maken? Weet u wat de oorzaak is van de 
toename?  

b. Is er ook sprake van meer ziekteverzuim van personeel door Corona, waardoor extra problemen met opvang 
ontstaan? 

c. Hoe kan er strakker worden omgegaan  met de door de overheid ruim opgestelde lijst aan cruciale beroepen? Er 
wordt gezegd, dat dit in regionaal verband moet worden opgepakt. Kunt u hierin zelf als gemeente Gooise Meren 
met betreffende organisaties uw verantwoordelijkheid niet oppakken? Immers regionaal overleg gaat over meer 
schijven…. 

d. De Britse variant van het virus verspreidt zich ook in Nederland. Hoe veilig is het voor leerkrachten en begeleiders om 
vaak onbeschermd, niet ingeënt,  met de grote groepen kinderen om te gaan? 

e. Kunt u scholen / kinderopvangorganisaties nog op een of andere manier ondersteuning bieden?  
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
Door de lockdown mogen scholen geen gebruik maken van de gymzalen, terwijl hier wel behoefte aan is voor de kinderen in 
de noodopvang. Het beheer van de gymzalen is in handen van Sportfondsen BV en zij geven aan dat gebruik ervan verboden 
is. Waarom mogen de scholen hier geen gebruik van maken? Is het mogelijk dat de gemeente de scholen per direct hier wel 
gebruik van laten maken? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Er bestaan subsidies voor scholen om tijdelijke uitbreiding personeel te bekostigen. Dit moet in regionaal verband opgepakt 
worden. Hiervoor moet ook erg veel papierwerk worden ingevuld. Eenpitters moeten zich eerst bij een 
samenwerkingsverband aansluiten. In deze regio bestaat hiervoor een RAL/RAP, maar deze is slapend. 
 Is het mogelijk dat de gemeente dit voor de scholen gaat oppakken cq zorg kan dragen voor minder bureaucratische stappen, 
waardoor de scholen nu snel middelen kunnen krijgen om extra personeel te kunnen aantrekken? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 4 
Er gaan geluiden dat kinderen leerachterstanden oplopen, vooral in de groepen 3 en 8. Kinderen in groep 3 hebben nog te 
weinig geleerd, om grotendeels zelfstandig te kunnen werken en doen een groot beroep op de hulp van ouders, die daardoor 
met hun eigen werk in de knel komen. Schooladviezen voor het VO komen ook in de knel, omdat de CITO M (midden) toetsen 
nu niet kunnen worden afgenomen en leerkrachten bij twijfeladviezen geen juist advies kunnen geven.  
Indien scholen besluiten kinderen groepsgewijs terug te laten komen, gaat u hiermee akkoord? Welke sancties hebt u 
eventueel? 
 
Antwoord 
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