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Datum

7 maart 20117

Steller vragen CDA-fractie, Mark van Oostrum
Onderwerp

Dekking / bekostiging schakelklas

Het college/de burgemeester* wordt verzocht de volgende vraag/vragen*
schriftelijk/mondeling* te beantwoorden:
Aangaande het raadsvoorstel ‘preventief toezicht: financiën schakelklas’ d.d. 21 februari
2017 heeft de CDA-fractie de volgende vragen:
Vraag 1
Is het college ermee bekend dat de dat wetgever de bekostiging van onderwijshuisvesting
(ook lokaliteiten voor huisvesting schakelklas) heeft belegd bij de gemeenten terwijl de
personele bekostiging / personele instandhouding van schakelvoorzieningen (docenten,
onderwijsbegeleiding etc) is belegd bij het onderwijs?
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Waarom wijkt uw college van het bovenvermelde onderscheid af?
Antwoord 2
Het initiatief is gebaseerd op een gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit: de gemeente
en de scholen werden in oktober 2015 overvallen door de grote toestroom aan vluchtelingen.
De scholen hadden niet meteen plek en de vluchtelingenkinderen zaten al gauw weken tot
maanden thuis. De scholen dragen wel bij aan de personele kosten voor de kinderen in de
schakelklas: dat wat zij daarvoor van het rijk ontvangen, wordt terugbetaald aan de
gemeente.
Vraag 3
Is het college ermee bekend dat het rijk aan het onderwijs € 9.000,- per statushouder
beschikbaar stelt en eenmalig € 10.703,- per school als ‘eenmalige additionele bekostiging’
voor onderwijs aan statushouders?
NB: deze aanvullende subsidies hebben ook betrekking op schakelvoorzieningen in het
reguliere PO.
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Antwoord 3
De rijksbijdrage ad € 9.000,- is alleen aan de orde, wanneer er 4 kinderen op 1 BRINnummer
staan ingeschreven. Dus dat is het maximale bedrag. Dan moeten de kinderen ook nog
ingeschreven zijn op alle 4 de peildata (1 feb, 1 mei, 1 aug en 1 nov) en ze mogen niet langer
dan 1 jaar in NL zijn, dus de datum in NL is de datum dat de telling in gaat. De scholen
moeten vòòr iedere peildatum opnieuw aanvragen. De regelingen zijn tussentijds aangepast
(versoberd).
Zie ook de raadsinformatiebrief met evaluatie van 1 november 2016.
Vraag 4
De dekking van de schakelvoorziening zoals opgenomen in het raadsvoorstel d.d. 21 februari
2017 als gevolg van het provinciale toezicht is gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke
dekkingsvoorstel (zoals genoemd in de concept begroting 2017).
a. Heeft uw college overwogen de personele bekostiging van de schakelvoorziening terug te
leggen daar waar hij volgens de wetgever hoort, namelijk bij het onderwijs?
b. Zo nee, waarom niet?
Antwoord 4
a. Zie antwoord 2.
b. Zie antwoord 2.
Vraag 5
in de informatiebrief van het College van 1 november 2016 wordt aangegeven dat ‘de
instroom van nieuwe vluchtelingenkinderen zodanig laag [kan] worden dat het instandhouden
van een schakelvoorziening niet meer in verhouding staat tot de kosten ervan. Bijvoorbeeld
wanneer het aantal kinderen onder zes komt’.
a. Hoeveel statushouders uit Voorschoten maakten op 1 oktober 2016 gebruik van de
betreffende schakelvoorziening?
b. hoeveel statushouders uit Wassenaar maakten op 1 oktober 2016 gebruik van de
betreffende schakelvoorziening?
Antwoord 5a
6
Antwoord 5b
7
Vraag 6
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Het college heeft bij de behandeling van dit onderwerp in de raad telkens aangegeven dat het
in deze om bevoorschotting ging van de kosten voor de schakelvoorziening.
Moet het beslispunt 2 van het voorstel alsdan niet luiden; ‘dit voorlopig te dekken door’” etc?
Antwoord 6
Het gaat hier nog steeds om een inschatting die op dit moment niet concreter te maken is.
Vandaar dat het op deze manier is verwoord.
Vraag 7
Het college stelt voor € 27.370,- te dekken uit het restantbedrag ‘voorzieningen onderwijs’.
a. Met welk doel is deze voorziening aangemaakt?
b. wat is de beleidsmatige consequentie van deze onttrekking voor het reguliere
onderwijsaanbod?
Antwoord 7
a. Het doel van deze post is breed en kan aangewend worden voor allerlei zaken op het
gebied van onderwijs, anders dan schoolbegeleiding. Bijvoorbeeld Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) en subsidie schoolsportcommissie, die de schoolsportdagen
van het PO organiseert.
b. Niets. De middelen waren (tijdelijk) extra ter beschikking gesteld door de raad ten
behoeve van de schakelklas.
Vraag 8
De ‘opbrengsten’ voor schakelklaskinderen in 2017 worden geraamd op € 15.000,-.
De CDA-fractie ziet graag een nadere onderbouwing van dit bedrag tegemoet.
Antwoord 8
Aanvullend op het antwoord op vraag 3: er is ook nog een 2e jaars bekostiging. Dat is
bestemd voor kinderen die langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in NL zijn. Dan geldt niet
de norm van minimaal 4 kinderen maar dan wordt het gekoppeld aan de gewichten van
leerlingen. in Voorschoten zijn er geen scholen die het percentage van 6% halen.
Dan rest de reguliere bekostiging voor scholen waar we wel een beroep op kunnen doen en
dat varieert van € 3.000,- tot € 3.700,- per leerling en dat brengen we ook bij de scholen in
rekening. Als uitgangspunt voor het bedrag van € 15.000,- is gebruikt: 5 à 6 kinderen tegen
een bedrag van (minimaal) € 3.000,- per kind, omdat van te voren niet aangegeven kon
worden hoeveel kinderen er tussentijds terugstromen naar het reguliere onderwijs.
Vraag 10
Het college doet ‘geen uitspraak’ over de bekostiging van de schakelvoorziening na de
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zomervakantie van 2017.
Is het college bereid de personele bekostiging / personele instandhouding van de
schakelvoorziening met ingang van schooljaar 2017 – 2018 volledig te beleggen bij het
onderwijs [daar waar hij volgens de wetgever hoort] zodat de schakelvoorziening ook na de
zomervakantie kan worden gecontinueerd [door het onderwijs]?
Antwoord 10
Wanneer scholen geen plek hebben, mogen ze kinderen weigeren. De gemeente is wel
verantwoordelijk voor het bieden van openbaar onderwijs. Echter, ook het openbaar
onderwijs zit aan zijn maximale bezetting. Dit betekent dat het OP bij de gemeente zal
aankloppen voor extra huisvesting/lokaal. De verantwoordelijkheid om voor die extra klas
personeel te bekostigen, ligt vervolgens bij de scholen zelf. De schakelklas lijkt op dit
moment een goedkopere oplossing te zijn.

Toelichting (indien nodig):
Niet aan de orde.

