
Amendement Kadernota / Subsidiëring vakonderwijs 

. 

Corsanummer:     

Van:  GroenLinks, ….. 

Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp: Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota) 

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020, 

 

Voorgesteld wordt om  4.3a Vakonderwijs gymnastiek overdragen aan scholen  uit te werken; geschat wordt 

een jaarbezuiniging oplopend tot  € .  in 2023 e  € K i  . Dit oorstel etreft het onderdeel 

o der ijs eleid e  leerli gzake  aar ook leerli ge er oer e  leerpli ht o der alt. Op deze t ee 
laatstgenoemde taken is niet te bezuinigen. Die rijheid heeft de ge ee te el als het gaat o  o der ijs-

eleid  € 228.000) hetgeen voornamelijk ako der ijs /gy astiek etreft.  

 

Overwegende dat:  

1. O er ezui ige  op o der ijs eleid e  leerli ge zake  moet nog (nadere) afstemming plaatsvinden 

met de schoolbesturen. Vooralsnog is onwaarschijnlijk dat de basisscholen alle huidige kosten 

gymnastiekonderwijs zelf zullen/kunnen gaan bekostigen gelet op de (financiële) druk op het 

basisonderwijs; 

2. Lichamelijke opvoeding een maatschappelijk doel dient, namelijk preventie (van uitgaven) in 

gezondheidszorg en in het sociaal domein;  

3. Daarom mede-financiering/subsidiëring voor specifiek lichamelijke opvoeding voor basisscholen van 

belang is en blijft; 

4. Het daarbij het eerlijkste is om een gelijk bedrag per leerling in plaats van een bedrag per school   

te bepalen.  

NB uitgaande van de bijna 3500 basisschoolleerlingen 2019 komt de huidige gemeentelijke 

jaar ijdrage a  € .  eer op €  per leerli g ge iddeld ; 

NB uitgaande van de officiële prognoses dalen de leerlingenaantallen de komende jaren (heel) licht;  

 

Verzoekt het College met ingang van het schooljaar 2021-2022 voor elke basisschool - op basis van het 

leerlingenaantal op een peildatum in het vorige schooljaar – een gemeentelijke bijdrage voor 

gymnastiekonderwijs op aanvraag beschikbaar te stellen; 

 

Besluit 

Besluitpunt 2 4.3a Vako der ijs gy astiek o erdrage  aa  s hole    € . ) zodanig aan te passen dat 

bij de begroting en de Begroting 2021 en de MeerJarenRaming 2021-2024 wordt uitgegaan van een 

bijdragebedrag per leerling voor vakonderwijs/gymnastiekonderwijs van € . per in 2021 

 

 

 

______________ 

GroenLinks 

R.W. Kruijswijk       S. van Vliet     


