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Nummer  
 

datum raadsvergadering : 15 juni 2017 

onderwerp : Addendum op onderwijsnota 2016-2020 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 1 mei 2017 

 

Samenvatting 
In de raadsvergadering van 6 oktober 2016 is de beleidsnota onderwijs 2016-20201 

vastgesteld. In dezelfde vergadering werd een raadswerkgroep ingesteld om de 

ambities uit de nota (verder) te concretiseren. Het resultaat is vastgelegd in bijgaand 

addendum op de beleidsnota. Voorgesteld wordt om het addendum vast te stellen. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
In de raadsvergadering van 6 oktober 2016 werd de beleidsnota onderwijs 2016-2020 

vastgesteld. Naar aanleiding van vragen van de VVD werd in dezelfde vergadering een 

raadswerkgroep ingesteld om de ambities uit de nota (verder) te concretiseren. Het 

resultaat is vastgelegd in bijgaand addendum op de beleidsnota.  

 

Wat is er aan de hand? 
De raadswerkgroep bestond uit Barbara de Reijke (Fractievoorzitter VVD), Henri de 

Haan (Raadslid D’66), Jadranka Cace (Raadslid GroenLinks), Marian Van der Weele 

(portefeuillehouder) en betrokken ambtenaren. De werkgroep is twee keer bij elkaar 

gekomen, op 6 december 2016 en 7 februari 2017 (verslagen zijn als bijlagen 

toegevoegd). In de bijeenkomsten zijn alle ambities en acties stuk voor stuk 

doorgenomen en beoordeeld of deze voldoende concreet en meetbaar waren 

geformuleerd. Veel ambities en acties waren voldoende concreet en meetbaar. Andere 

zijn aangescherpt of aangevuld. Het resultaat is vastgelegd in bijgaand addendum. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt om het addendum op de onderwijsnota 2016-2020 vast te stellen.  

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De werkgroep is ingesteld op initiatief van de raad zelf. Er is gekozen voor het 

opstellen van een addendum en niet het wijzigen van de inhoud van de beleidsnota 

zelf, omdat deze reeds is vastgesteld.   

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Nvt. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Nvt. 

 

Wat is het vervolg? 

Het addendum wordt aan de beleidsnota toegevoegd en met de scholen en 

voorschoolse instellingen gedeeld en tevens op de website geplaatst.  

                                           
1 Samenwerken aan goed onderwijs. Beleids- en activiteitenplan onderwijs Ouder-

Amstel 2016-2020. 
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Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van de raadswerkgroep SMART ambities onderwijs d.d. 1 mei 

2017, nummer 2017/18, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

Het addendum op het Beleids- en activiteitenplan onderwijs 2016-2020 vast te stellen. 

 

 

Ouder-Amstel, 15 juni 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 

 


