
Beantwoording technische vragen

D/22/058173
Z/22/036263

Vragen gesteld door:   CDA

Van de Fractie(s) : CDA

Op datum: 5 april 2022

Naar aanleiding van: RIB Nationaal Programma Onderwijs 2022-2023

Datum beantwoording: 11 april 2022

Opsteller: Esther Donkervoort

 

Beantwoording van de vragen:

Vraag
Voor de activiteit(en) op het gebied van sport/cultuur voor alle leerlingen is Oudewater Vitaal genoemd. Is 

het mogelijk om ook de Vrienden van Oudewater, de Heksenketel, de scouting, de volleybal- en 

voetbalvereniging en het Cultuurhuis hierbij te betrekken. Al deze verenigingen zijn immers bezig om op 

een fantastische manier festiviteiten voor kinderen te organiseren.

Antwoord
Oudewater Vitaal heeft de opdracht gekregen een plan op te stellen voor een activiteit op het gebied van 

sport en cultuur en de cultuurcoach hierbij te betrekken. Ook met andere partijen wordt waar mogelijk 

samengewerkt.   

Vraag
Er zijn hulpmiddelen of mogelijkheden beschikbaar voor leerlingen uit gezinnen die armoede kennen. 

Blijven deze gezinnen buiten de aanschaf van laptop of andere mogelijkheden in beeld bij het Stadsteam. 

Moeten wij als gemeente niet veel meer aandacht aan deze gezinnen schenken? Wie gaat dit proces 

monitoren?

Antwoord
Wij zijn ons bewust van deze groep gezinnen. Er wordt samen met het Stadsteam en onze collega’s van 
werk en inkomen onderzocht op welke wijze wij de leerlingen uit deze gezinnen het beste kunnen helpen, 
vanuit de doelbepalingen van het Nationaal Programma Onderwijs. Het Stadsteam en het team Werk en 
Inkomen hebben aandacht voor de doelgroep, dit valt buiten het NPO.

Vraag
Voorts vragen wij ons af hoe het gesteld is met de ventilatie binnen de scholen. Corona heeft een enorme 

impact gehad op alle kinderen. Een gezond leefklimaat op school is uitermate belangrijk. Is het mogelijk om 

ook voor dit punt onderzoek/investering te doen. 
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Antwoord
Onderzoek/investering in ventilatie op scholen valt niet binnen de bestedingsdoelen van het NPO.
 

Bijlagen: n.v.t.
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