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Onderwerp : Beantwoording Raadsvragen D66 
 
 
Geachte heer, mevrouw Otto, 
 
Op 2 september 2021 ontvingen wij uw brief in het kader van artikel 51 Reglement van Orde 
over de beschikbaarheidsstelling van financiële middelen inzake het Nationaal Programma 
Onderwijs. Om te weten of de gemeente Bergen bekend is met de beschikbaar gestelde 
middelen inzake het Nationaal Programma Onderwijs heeft u een zestal vragen gesteld. Wij 
geven u in deze brief een antwoord op deze vragen. 
 

1. Bent u bekend met het bedrag dat wij als gemeente Bergen ontvangen vanuit de 

NPO gelden van €118,08 per leerling?  

Antwoord 

 Ja, daar zijn we bekend mee.  

https://www.nponderwijs.nl/gemeenten/financiering 

 

2. Om welk bedrag gaat dat totaal voor de gehele gemeente? 

Antwoord 

Het totale bedrag voor het PO is € 237.222,72 

Het totale bedrag voor het VO is € 222.344,64 

                                        Totaal € 459.567,36 

                                          
3. Kunnen wij ook (voor een deel van de leerlingen) gebruik maken op het bedrag voor 

de gemeente voor leerlingen met meer risico op onderwijsachterstand? en zo ja, welk 

bedrag betreft dit voor de totale gemeente? 

Antwoord 

Voor de gemeente Bergen betreft dit 147 leerlingen. Het aanvullende bedrag voor het 

onderwijsachterstandenbeleid is € 22,64 per leerling.  
Het totaalbedrag is € 3.338,27 

 

https://www.nponderwijs.nl/gemeenten/financiering
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4. Welk bestedingsplan heeft u geformuleerd voor de komende 2 jaar waarin dit bedrag 

beschikbaar is? 

Antwoord 

Het bestedingsplan wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, dat 

gekoppeld is aan een regionale visie ‘’het veerkrachtpact’’. Dit sluit aan bij de 
regionale visie en op het gemeentelijk preventief jeugdbeleid in wording.  

Scholen hebben de opdracht gekregen vanuit de Rijksoverheid om een schoolscan 

uit te voeren. De schoolscan is gericht op leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en 

welbevinden van leerlingen. De gemeente onderhoudt contacten met 

samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en schooldirecties over de bevindingen 

van deze schoolscans en laat het bestedingsplan daarop aansluiten.  

 

5. Op welke manier worden wij hier als Raad aanvullend over geïnformeerd? 

Antwoord 

De raad wordt na vaststelling in het college over ‘’Het veerkrachtpact’’ geïnformeerd. 
 

6. Wordt bij het bestedingsplan ook de samenwerking met de Jeugdzorg, 

Samenwerkingsverband(en) en onderwijs gezocht en zo ja op welke wijze?  

Antwoord 

Ja, in de regio wordt nauw samengewerkt aan ‘’het veerkrachtpact’’. Hiervoor is er 
nauw overleg tussen de samenwerkingsverbanden VO en PO Noord- Kennemerland 
en PO Midden Kennemerland, schoolbesturen, de scholen en een ambtelijke 
afvaardiging. Scholen zijn in de lead met het Nationaal Programma Onderwijs. De 
NPO-middelen zijn voor gemeenten gelabeld aan vaste bestedingsdoelen. 
Gemeenten sluiten aan op de bestaande voorzieningen.  

Betreffende partijen, zoals bijvoorbeeld preventieve jeugdhulp worden ingeschakeld nadat de 
schoolbesturen en gemeenten gezamenlijk tot overeenstemming zijn gekomen over het 
uitvoeringsplan. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Karin van der  Valk, beleidsmedewerker 
van het team Beleid via telefoonnummer 06-373 41 684. Wilt u bij correspondentie het 
kenmerk 21uit03210 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. (Martijn) 
Schroor  

L.Hj. (Lars) Voskuil 

secretaris burgemeester 
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