SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

21 februari 2019

Geacht College van B en W,
D66 Maasdriel zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen, dus ook voor kinderen. Het is onze wens
dat ieder kind met zo min mogelijk (taal)achterstand aan zijn of haar schoolcarrière begint. Mits goed
georganiseerd, speelt de vroeg- en voorschoolse educatie hierin een belangrijke rol. D66 Maasdriel
maakt zich grote zorgen over de signalen die wij vanuit de ketenpartners ontvangen over onder andere
de zeer gebrekkige regiefunctie van Maasdriel en de uitvoering van de VVE in onze gemeente. Daarom
hebben wij onze inventarisatie onder alle relevante stakeholders gebundeld in de hieronder
geformuleerde vragen aan het College van B en W.

Wij verzoeken u te antwoorden op de volgende vragen:
Vraag 1:
D66 Maasdriel heeft gesproken met relevante ketenpartners en zij geven aan dat meermaals gevraagd
is naar het rapport van de her-inspectie in 2018 (waar om is gevraagd in het inspectierapport van de
onderwijsinspectie 2017). Deze is niet gepubliceerd op de site van de rijksoverheid noch op de site van
Maasdriel.
A. Wanneer heeft deze her-inspectie precies plaatsgevonden?
B. Wilt u de gemeenteraad van Maasdriel deze rapportage zo spoedig laten inzien?
C. Indien niet plaatsgevonden, wanneer staat deze dan gepland?
Vraag 2:
De programmabegroting (p25) van de gemeente Maasdriel vermeldt ‘Doorontwikkeling VVE. Met de
aangepaste doeluitkering voor onderwijsachterstandenbeleid is het mogelijk om het aanbod Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) uit te breiden naar 16 uur per week en de kwaliteit en regievoering
verder te versterken. Na de harmonisatie van de peuteropvang met de kinderopvang kan nu een
impuls voor kwaliteitsverbetering worden gegeven door een monitorsysteem in te voeren. De nieuwe
mogelijkheden vergen extra capaciteit van de gemeente’. Een meerjarenbeleid voor 2019 met
kostenraming bestaat volgens uw ambtelijke organisatie (nog) niet. Het is niet transparant welk
oormerk aan de besteding van deze middelen is gehangen.
A. Wanneer maakt u inzichtelijk voor de gemeenteraad maar ook voor de ketenpartners waaraan de
middelen (aangepaste doeluitkering) voor VVE besteed gaan worden?

B. Is het signaal dat wij van ketenpartners ontvangen dat uit dit “potje” externe inhuur wordt
gefinancierd correct?
C. Indien correct, wat zijn de kosten van deze externe inhuur en met welke opdracht gaat deze partij
aan de slag voor de gemeente Maasdriel?
Vraag 3:
D66 Maasdriel heeft voorafgaand aan deze collegevragen eerst informatieve vragen aan uw ambtelijke
organisatie gericht. Daaruit kwam naar voren dat ‘er momenteel nog geen nieuw gemeentelijk
meerjarenplan VVE is. In 2019 willen we gezamenlijk met onze ketenpartners bezien op welke manier
we onze inwoners het beste kunnen ondersteunen met deze nieuwe middelen. Daarnaast voorzien we
een aantal wetswijzigingen per 1-1-2020 waarop we in 2019 ook nieuw beleid moeten ontwikkelen.’
A. Is, samengevat, onze conclusie correct dat er geen meerjarenbeleidsplan is, geen inzichtelijke
begroting voor de VVE-partners en geen inzichtelijke begroting voor de raad?
B. Wanneer mogen we dit meerjarenbeleidsplan en een raming van u verwachten en op welke manier
worden de ketenpartners en de gemeenteraad hierbij betrokken?
C. In hoeverre zijn de VVE-middelen geoormerkt? Is het bijvoorbeeld toegestaan deze middelen in te
zetten voor externe inhuur?
D. Wat zijn de concrete eisen rondom certificering voor VVE aanbieders als we denken aan methodiek,
eisen rondom aantallen gecertificeerde leidsters en hoe ziet de borging in deze er uit?
Vraag 4:
D66 Maasdriel vangt signalen op dat monitoring en evaluatie te wensen overlaat.
A. Hoe ziet de toeleiding naar de VVE er uit, gelet ook op de uitbreiding van VVE partners?
B. Is in beeld hoeveel kinderen gebruik maken van de VVE? Hoe ziet de monitoring op effecten er uit?
C. Hoe staat het met de ontwikkeling van “monitoring instrument” zoals genoemd in het convenant?
D. Wat is het bereik en wat is het non-bereik? D66 Maasdriel zou deze informatie graag opgenomen
zien in de periodieke rapportage Sociaal Domein.
Vraag 5:
De ketenpartners komen tot de observatie, mede door de vele wisselingen in de ambtelijke organisatie
en kennislacunes binnen het apparaat, dat het VVE-beleid geen prioriteit heeft binnen de gemeente.
Dit strookt met de bevindingen van de rekenkamercommissie die in de rapportage Lokaal
Onderwijsbeleid uit 2018 al stelde dat ‘de beleidsarme benadering van het lokaal onderwijsbeleid een
prijs heeft’. Als wij deze signalen bundelen komt D66 Maasdriel (opnieuw) tot de conclusie dat extra
formatie op onderwijs naar het voorbeeld van bijvoorbeeld de gemeente Zaltbommel onontbeerlijk is.
A. Bent u met D66 Maasdriel eens dat een hogere prioriteit op de VVE en onderwijs noodzakelijk is, ook
als we in ogenschouw nemen dat bijvoorbeeld laaggeletterdheid in onze gemeente boven het
gemiddelde van de regio ligt?
B. Wanneer mogen wij formatie uitbreiding verwachten om aan deze prioriteit invulling te geven?
Vraag 6:
A. Welke knelpunten ziet u zelf in het vervullen van de regiefunctie rondom de VVE?
B. Deelt u met ons de “sense of urgency” die wij ook bij de VVE-ketenpartners hebben geproefd?

D66 Maasdriel ziet de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet.
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