Gemeenteraad Gooise Meren
Motie
Naam en fractie:
Onderwerp:
Agendapunt (nr. en naam):
Status:
Versie:

Jacqueline Sweerts (D66), Arie Mastenbroek (CDA)
Nationaal Programma Onderwijsmiddelen inzetten om een (deels) bijdrage te leveren aan
reductie van het lerarentekort
M21-129
Vreemd aan de orde van de dag
Ingediend
2.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,

1.

2.

3.
4.

Roept het college op:
Binnen de mogelijkheden van de gemeente de verdeling van gemeentelijke NPO gelden (in totaal €
1.236.445,20) zodanig te prioriteren, dat deze middelen significant bijdragen aan het oplossen van de majeure
problemen, waaronder het sterk oplopende lerarentekort, in het onderwijs;
Het lerarentekort in Gooise Meren actief te bestrijden door oplossingen aan te dragen waardoor leraren
gebonden worden aan Gooise Meren en/of de regio, bijvoorbeeld door aantrekkelijke woonregelingen,
vervoersregelingen, studieregelingen, ondersteuning voor leraren etc. voor leraren werkzaam in Gooise Meren;
Actief hierbij de scholen te betrekken;
Hierbij goede praktijken uit andere gemeenten te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Constaterende dat:
1. Het lerarentekort in Gooise Meren en de Regio Gooi en Vechtstreek hard oploopt (zie onderstaand punt 7): het
lerarentekort is o.a. nijpend in Muiden en Muiderberg;
2. Leraren (diegenen zijn die) daadwerkelijk kunnen bijdragen aan terugdringen van sociale-/leerachterstanden en de
daarmee verbonden kansenongelijkheid weg te werken;
3. Gemeentebudget krijgen uit het NPO om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen hebben opgelopen als gevolg
van de coronapandemie (https://www.nponderwijs.nl/gemeenten/bestedingsdoelen);
4. De gemeente een belangrijke rol kan spelen in het binden van leraren aan Gooise Meren door bijvoorbeeld een
aantrekkelijk werk- en woonomgeving voor leraren te bieden waarmee we hen kunnen behouden;
5. Omringende gemeenten, zoals Amsterdam en Almere, leerkrachten via noodplannen e.d. aan zich weten te binden
mogelijk resulterend in nog verder oplopende lerarentekorten in de regio Gooi en Vechtstreek;
6. Het lerarentekort dus een dreiging is voor een kansrijke toekomst voor de jeugd van Gooise Meren.
Verder constaterende dat:
7. In het onderzoek van CentERdata (De arbeidsmarkt voor leraren PO 2020-2025) staat beschreven dat Gooi &
Vechtstreek, na Amsterdam, te maken krijgt met hoge extra tekorten. Momenteel zijn er in het PO 13 vacatures voor
leraren. In het VO drie. De data uit CentERdata laten zien dat dit in de toekomst er meer zullen worden.
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/uploads/2020/12/Regionale-Arbeidsmarktramingen-OCW-2020-2025Regio-Noord-Holland.pdf

