
Politieke Avond Gooise Meren Vragenhalfuur                                                        
 

Vergaderdatum:  
 

13-12-2017 

Onderwerp vraag: 
 

Bewegingsonderwijs basisscholen 

Concrete vragen: 
 

GDP heeft per email vragen gesteld aan de wethouder over de verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs, meer 
specifiek met betrekking tot de toekomst van het bewegingsonderwijs in Gooise Meren. De basisscholen uit Naarden maken zich 
grote zorgen over het kunnen blijven bieden van voldoende bewegingsonderwijs, nu de gemeente een convenant dat hier op ziet 
eenzijdig wenst te beëindigen. Ook hebben de scholen forse kritiek op de manier waarop zij zijn betrokken in het proces. Helaas 
roept de beantwoording nieuwe vragen op en daarom dient GDP die in voor het vragenuur. 
 
De wethouder geeft aan dat de raad met de verordening de huidige regelingen vaststelt die als bijlagen zijn opgenomen. De 
zorgen zouden alleen te maken hebben met een voorgenomen collegebesluit waarover de raad nog wordt geïnformeerd. Echter 
lezen wij in deze bijlage: “De huidige inzet van 2 fte in de kern Naarden voldoet niet aan de landelijke richtlijnen van deze regeling. 
De gemeente wenst te voldoen aan de landelijke richtlijnen om te voorkomen dat de gehele rijksbijdrage in gevaar komt. Daarbij 
wordt een overgangsperiode van 2 jaar gehanteerd.”  
 
Vragen:  
 

1. Is de wethouder het ermee eens dat de bijlage dus wel degelijk verder gaat dan het beschrijven van de huidige regeling en 
de raad dus door voor deze verordening te stemmen impliciet akkoord gaat met het beëindigen van het convenant?  

2. Kan de wethouder beamen dat de richtlijnen voor de inzet van buurtsportcoaches al waren ingescherpt (2012), toen voor 
de huidige constructie met scholen in Naarden werd gekozen die is vastgelegd in het bedoelde convenant (2015)?  

3. Kan de wethouder aangeven waarom er – alhoewel hier uiteindelijk niet voor gekozen is – een scenario is uitgewerkt 
waarbij de aanwending van subsidie voor buurtsportcoaches o.a. wordt ingezet voor bewegingsonderwijs bij basisscholen 
in alle kernen, als thans wordt gesteld dat deze werkwijze niet volgens de richtlijnen van ’t Rijk is?  

4. Kan de wethouder concrete voorbeelden noemen van vergelijkbare situaties bij andere gemeenten waar de huidige 
constructie zoals die in Naarden wordt toegepast daadwerkelijk is afgekeurd en de bijbehorende subsidie dus niet is 
toegekend danwel is teruggevorderd?  

5. Kan de wethouder bevestigen dat door de opzegging van het convenant er in feite sprake is van een bezuiniging op 
bewegingsonderwijs bij scholen in Naarden? (de subsidie voor buurtsportcoaches blijft in stand, maar aanwending vindt 
buiten het onderwijs plaats) 

6. Waarom wil het college de bijdrage aan bewegingsonderwijs alleen koppelen aan zwemmen (conform de regeling van 
Bussum)? Waarom wordt het onderwijs niet meer ruimte geboden om v.w.b. de aanwending van deze subsidie eigen 
afwegingen en keuzes te maken?  

7. Wil de wethouder zich ervoor inzetten om (alsnog) te zoeken naar een breder gedragen gelijkstelling v.w.b. de 
aanvullende bekostiging van bewegingsonderwijs door hierover nader in gesprek te gaan met de scholen?  
 

 
EMAIL WISSELING MET WETHOUDER GERBEN STRUIK:  
 
Van: "Struik, Gerben" <G.Struik@gooisemeren.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen m.b.t. verordening gelijkstelling onderwijs 
Datum: 8 december 2017 12:02:49 CET 
Aan: 'Jelmer Kruyt' <j.kruijt@raadgooisemeren.nl> 
Kopie: Griffie Gooisemeren <Griffie@gooisemeren.nl>, Gemeenteraad Gooisemeren <Gemeenteraad@raadgooisemeren.nl>, Henrik Laban 
<henriklab2@gmail.com> 
 
Beste Jelmer, 
  
De bijlagen bij de verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs, betreffen de regelingen zoals deze nu worden uitgevoerd. Ze 
beschrijven geen nieuwe situatie. Met het vaststellen van de bijlagen stelt de Raad juist de huidige regelingen vast. Ook de regeling ‘Subsidie 
bewegingsonderwijs’  wordt een bijlage bij de verordening en hierin staan de huidige criteria en bedragen vermeld. Waar een aantal scholen zich zorgen over 
maakt, zijn dan ook niet deze bijlagen bij de verordening financiële en materiele gelijkstelling, maar een collegebesluit aangaande de regelingen ten aanzien van 
zwem- en beweegonderwijs. Over dit besluit wordt de Raad geïnformeerd op 12 december middels een Raadsmededeling. Dit in algemene zin. Hieronder de 
beantwoording van jouw vragen. 
  

1.       Wat zijn de gevolgen als gelijkstelling niet voor 1 januari plaatsvindt?  
Gemeentelijke voorschriften, in de breedst mogelijk zin, van de voormalige gemeenten dienen binnen twee jaar na de ingang van herindeling te zijn bekrachtigd 
dan wel aangepast. 
  

2.      Hoe kijkt het college aan tegen de geuite kritiek v.w.b. het proces (en bijbehorende participatie van scholen)?  
In een raadsmededeling die op 12 december aan de Raad wordt gestuurd, staat ook beschreven hoe het proces en de participatie van de scholen is verlopen. Hierin 
is te lezen dat dit onderwerp meerdere malen is besproken met de scholen. Het college herkent zich dan ook niet in de kritiek. 
  
3. Hoe kijkt het college aan tegen de inhoudelijke kritiek?  



In de Raadsmededeling staat beschreven wat de overwegingen en argumenten van het college zijn met betrekkingen tot de besluiten over de regelingen ten 
aanzien van zwem- en beweegonderwijs. 
  
4. Is het college bereid om te zoeken naar een breder gedragen gelijkstelling?  
De bijlagen bij de verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs beschrijven de huidige situatie. 
  
Vriendelijke groet van Gerben Struik. 
 
 

Van: Jelmer Kruyt <j.kruijt@raadgooisemeren.nl> 

Onderwerp: Vragen m.b.t. verordening gelijkstelling onderwijs 

Datum: 6 december 2017 23:06:31 CET 

Aan: Gerben Struik <g.struik@gooisemeren.nl> 

Kopie: Griffie Gooisemeren <griffie@gooisemeren.nl>, Gemeenteraad Gooisemeren <Gemeenteraad@raadgooisemeren.nl>, Henrik Laban 

<henriklab2@gmail.com> 

 

Beste Gerben, 

 

Voor de raadsvergadering van 13 december staat o.a. besluitvormend geageerd punt 6c “verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs (535483)”. 

Vanuit het onderwijs bereiken ons signalen dat scholen zich onvoldoende betrokken voelen bij de totstandkoming van deze gelijkstelling en dat zij te weinig tijd 

hebben gekregen om op stukken te reageren. Er zijn nog diverse vragen onbeantwoord, ook v.w.b. de gevolgen van deze verordening voor de hoeveelheid uren 

bewegingsonderwijs. De betreffende scholen stellen voor om opnieuw in overleg te gaan. GDP neigt er daarom naar om de raad voor te stellen dit punt van de 

agenda te halen. Voordat wij dit voorstellen, ontvangen wij graag een reactie van de wethouder op de volgende vragen:  

 

1. Wat zijn de gevolgen als gelijkstelling niet voor 1 januari plaatsvindt?  

2. Hoe kijkt het college aan tegen de ge-uite kritiek v.w.b. het proces (en bijbehorende participatie van scholen)?  

3. Hoe kijkt het college aan tegen de inhoudelijke kritiek?  

4. Is het college bereid om te zoeken naar een breder gedragen gelijkstelling?  

 

Desgewenst kunnen deze vragen ook tijdens het vragenhalfuur behandeld worden.  

Met vriendelijke groet, 

 

Jelmer Kruyt 

Goois Democratisch Platform 

Gemeenteraad Gooise Meren 
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Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
 
Jelmer Kruyt (GDP) 
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