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I Managementsamenvatting 

In deze samenvatting geeft de rekenkamercommissie antwoord op de hoofdvraag van dit 
onderzoek: Is de toekenning van gelden aan het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) door de 
gemeente Harlingen gedurende de periode 2006 tot en met 2010 op een doelmatige, 
doeltreffende en rechtmatige wijze verlopen? Bij het schrijven van de conclusies is – analoog 
aan de opbouw van het rapport – een onderscheid aangebracht tussen beleidsontwikkeling, 
beleidsuitvoering en beleidsfinanciering. In de tweede paragraaf staan enkele aanbevelingen 
ter verbetering van het OAB. 

Conclusies 

Op de eerste plaats concludeert de rekenkamercommissie dat de effectiviteit van het OAB 
moeilijk is te bepalen. De bedoeling van dit beleid is immers dat elke leerling aan het eind 
van de schoolloopbaan, zonder grote vertraging, het voor hem of haar hoogst mogelijke 
diploma heeft behaald. Om de duurzame effecten van OAB te bepalen zou een evaluatie 
zich idealiter over de gehele schoolloopbaanperiode van een leerling moeten uitstrekken. 
Dat valt buiten de kaders van dit onderzoek. Om toch inzicht te geven in de effectiviteit van 
het door de gemeente Harlingen gevoerde beleid, heeft de commissie zich in dit onderzoek 
vooral gericht op de voorwaarden en waarborgen voor de effectiviteit van dit beleid op de 
lange termijn. Hiertoe is een normenkader ontwikkeld, waarbij enerzijds is gekeken naar de 
ontwikkeling van het OAB en anderzijds naar de uitvoering ervan. De normen over 
beleidsontwikkeling gaan over de wijze waarop het OAB in samenwerking met relevante 
actoren tot stand is gekomen, wat de visie is achter dit beleid en hoe processen van 
organisatie, regievoering, (politieke) verantwoording en monitoring in theorie zijn vastgelegd. 
De normen over beleidsuitvoering gaan over de wijze waarop het OAB in de praktijk is 
uitgevoerd. Voor zover mogelijk – de commissie heeft namelijk geen zicht op 
langetermijneffecten - wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de vooraf gestelde 
beleidsdoelen zijn gerealiseerd. Dit onderzoek heeft betrekking op de periode 2006-2010. 
Waar mogelijk geeft de rekenkamercommissie eveneens informatie over het jaar 2011. 
 
Ten aanzien van de beleidsontwikkeling is de hoofdconclusie: 

 
 

De gemeente Harlingen schept in haar beleid voorwaarden voor de uitvoering van de 
voorschoolse educatie. De gemeente heeft daarbij vooral een faciliterende rol: OAB-gelden 
worden toegekend aan uitvoerende instanties en de gemeente ziet toe op de besteding van 
de toegekende gelden. Bij de ontwikkeling van het beleid ontbreekt een gedegen plan van 
aanpak: er zijn door de gemeente geen concrete (lees: SMART) doelstellingen 
geformuleerd, er is onvoldoende zicht op (fluctuaties) in de omvang van de doelgroep en bij 
de ontwikkeling van het beleid zijn geen alternatieve maatregelen overwogen. 
 
 
Deze conclusie over de beleidsontwikkeling wordt door de volgende deelconclusies 
onderbouwd: 
 

1. Het beleid vraagt om herijking / actualisering 
De basis voor het OAB is gelegd in 2004. Het relatief hoge aantal achterstandskinderen in 
Harlingen (ruim 25%) en het bestaan van een wachtlijst bij het peuterspeelzaalwerk waren 
destijds motieven om het OAB te ontwikkelen. De probleemanalyse is echter gedateerd en 
vraagt om actualisering. Het aantal achterstandskinderen is – mede door de sluiting van het 
asielzoekerscentrum - inmiddels gedaald en de wachtlijsten zijn weggewerkt. Er is (nog) 
geen heldere definiëring van de doelgroep. Aan de hand van objectieve criteria zou moeten 
worden bepaald welke kinderen in aanmerking komen voor OAB, hoe veel kinderen dat zijn 
en hoe deze kinderen kunnen worden bereikt (OAB op maat). Om te bepalen hoe de 
doelgroep het beste kan worden bereikt, is het zaak om diverse beleidsmaatregelen 
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zorgvuldig af te wegen, in samenspraak met relevante actoren en experts. Dat is in de 
periode 2006-2010 onvoldoende gebeurd. 
 

2. De huidige verantwoordings- en monitoringssystematiek is beperkt 
De uitvoerende instanties die van de gemeente OAB-gelden ontvangen, moeten hierover 
aan de gemeente een financiële verantwoording afleggen. De door de gemeente gevraagde 
inhoudelijke verantwoording is echter summier. Er worden door Stichting Peuterspeelzalen 
Harlingen (SPH) kengetallen aangeleverd over het aantal deelnemers, maar deze bieden 
geen inzicht in het doelgroepbereik. Door de gemeente zijn niet of nauwelijks indicatoren 
benoemd om de effectiviteit van de genomen maatregelen te kunnen meten. De doelen van 
het OAB zijn niet beschreven in termen van specifiek, tijdgebonden en meetbaar. Door het 
ontbreken van SMART-doelen en een daaraan gekoppeld systeem van monitoring, ontbreekt 
eveneens (cijfermatige) sturingsinformatie over de mate waarin beoogde resultaten worden 
behaald. Hierdoor is het voor de gemeenteraad niet goed mogelijk de vraag te beantwoorden 
of het OAB effectief en efficiënt is en al dan niet om bijsturing vraagt. 
 
Ten aanzien van de beleidsuitvoering is de hoofdconclusie: 
 

De gemeente Harlingen heeft alle beoogde maatregelen in het kader van het OAB 
uitgevoerd. Het peuterspeelzaalwerk is geprofessionaliseerd, de wachtlijsten zijn 
weggewerkt en er wordt in de voorschoolse educatie gewerkt met een erkend VVE-
programma. De samenwerking tussen gemeente en uitvoerende instanties was tot 2010 
beperkt, maar heeft in 2011 met de invoering van de Wet OKE en de daaraan gekoppelde 
intensivering van het LEA-overleg een nieuwe impuls gekregen.  
De effecten van het beleid zijn onvoldoende in beeld.  

 
Deze conclusie over de beleidsuitvoering wordt door de volgende deelconclusies 
onderbouwd: 
 

1. Gemeente kiest onvoldoende voor regierol in de uitvoering 
De gemeente heeft haar regierol bij de uitvoering van het OAB niet ten volle benut. Er vindt 
weliswaar met enige regelmaat overleg plaats (OOGO, nadien LEA), maar het is onduidelijk 
wie of wat de agenda bepaalt, hoe zaken worden geprioriteerd, welke overwegingen aan 
beleidskeuzes ten grondslag liggen en wie bepaalt waar OAB-gelden aan worden toegekend. 
In beleidsdocumenten worden werkplannen, evaluaties en werkgroepen aangekondigd, 
zonder dat deze daadwerkelijk van de grond zijn gekomen.  

De afgelopen jaren is het OAB nagenoeg ongewijzigd: (financiële) middelen worden 
steeds weer aan dezelfde projecten toegekend (regulier peuterspeelzaalwerk, Opstapje en 
advisering door CEDIN). Het eenmaal ingezette beleid is dus jaar in jaar uit voortgezet, 
zonder tussentijdse bijstellingen en zonder kritisch te kijken naar doelbereik. Het college 
heeft primair de verantwoordelijkheid om de raad te informeren. De informatieverstrekking 
betreffende het OAB was echter summier. Tegelijkertijd was de gemeenteraad zelf 
enigermate passief in het verwerven van informatie. De raad heeft in 2005 groen licht 
gegeven om het peuterspeelzaalwerk te professionaliseren en de wachtlijst weg te werken, 
maar heeft nadien haar controlerende en sturende taak veronachtzaamd. Kortom, het 
college heeft de raad onvoldoende van sturingsinformatie voorzien  en de raad heeft ook niet 
om dergelijke informatie gevraagd.  
 

2. Effect van voorschoolse educatie wordt (nog) niet gemeten 
Het college monitort het effect van het OAB niet, maar legt wel summier verantwoording af 
aan de raad. In concreto wordt het aantal kinderen dat gebruik maakt van de 
peuterspeelzalen geregistreerd, maar daarbinnen wordt geen uitsplitsing gemaakt naar het 
aantal kinderen dat tot de doelgroep behoort. De gemeente heeft dus geen zicht op het 
percentage doelgroepkinderen dat gebruik maakt van de voorschoolse educatie. Dit komt 
omdat de gemeente ook geen zicht heeft op de grootte van de totale groep 
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doelgroepkinderen. Daarnaast legt het college in de jaarrekening verantwoording af aan de 
raad door aan te geven hoeveel de gemeente aan OAB heeft besteed. 

De daadwerkelijke effecten van voorschoolse educatie op de onderwijsachterstanden 
bij leerlingen worden nog niet gemeten. Hierdoor is de doeltreffendheid van het gevoerde 
beleid lastig te bepalen. Wel zijn vanaf 2011 in begrotingen en nota’s indicatoren opgenomen 
voor het bepalen van de doelgroep en voor het meten van het doelgroepbereik. Deze 
wijzigingen zijn voornamelijk ingegeven door de Wet OKE, waarin meer eisen worden 
gesteld aan het bewerkstelligen van regie en overleg, informatie-uitwisseling en prestatie-
indicatoren.  

 
Ten aanzien van de beleidsfinanciering is de hoofdconclusie: 
 

Door de accountantscontrole en doordat de SISA-verantwoordingen zijn goedgekeurd door 
het Rijk, is de besteding formeel rechtmatig. Echter, het reguliere peuterspeelzaalwerk had 
niet bekostigd mogen worden uit de Rijksbijdrage voor OAB. De boekhouding van de 
gemeente Harlingen is niet up-to-date en onvoldoende transparant. 

 
Deze conclusie over de beleidsfinanciering wordt door de volgende deelconclusies 
onderbouwd: 
 
1. De boekhouding is onvoldoende gestructureerd, overzichtelijk en up-to-date 
Het was voor de rekenkamercommissie erg lastig om antwoord te krijgen op vragen over de 
financiën. Een overzicht van kosten per onderdeel van het OAB is niet geleverd. Wel ontving 
de commissie een meerdere pagina’s tellend, ongerubriceerd overzicht van alle declaraties, 
maar op basis van bijvoorbeeld de beschrijving ‘wiebelbillen 2 maart 2010’ is niet op te 
maken of deze kosten bij Opstap(je), het peuterspeelzaalwerk of iets anders horen. Ook 
duurde het erg lang voordat de commissie de gevraagde informatie ontving.  
 
Vanuit de raad wordt aangegeven dat dit gebrek aan transparantie ook voor andere 
onderdelen van het (onderwijs)beleid frustrerend is. Zo probeerde de raad tevergeefs inzicht 
te krijgen in de financiën van het Integraal Huisvestingsplan. 
  
2. Terugbetaling aan Rijksoverheid is vooral een gevolg van boekhoudkundige perikelen  
In de jaren 2006, 2007 en 2008 heeft een aantal boekhoudkundige ingrepen plaatsgevonden 
om de kosten op de juiste jaren geboekt te krijgen. Het is daarom onvoldoende inzichtelijk 
wanneer welke kosten zijn gemaakt. Omdat er ook geen ramingen zijn gemaakt voor de 
jaren 2008 t/m 2010 is het lastig te zeggen of de uitvoering van het beleid verlopen is 
volgens het beleidsplan. 
 Vanwege het gebrek aan ramingen, het gebrek aan een beleidsplan en een 
ondoorzichtige boekhouding, is aan het einde van de beleidscyclus €88.000 overgebleven 
dat terugbetaald moet worden aan het Rijk. Dit geld én het geld dat onrechtmatig is besteed 
aan regulier peuterspeelzaalwerk had bijvoorbeeld besteed kunnen worden aan het 
professionaliseren van Opstap(je) of het detecteren van de achterstandskinderen in 
Harlingen. Harlingen had ook andere partijen op kunnen roepen een subsidieaanvraag in te 
dienen voor een project in het kader van onderwijsachterstandenbestrijding. De boekhouding 
was echter te laat op orde om dit nog te kunnen doen. 
 
3. OAB-bestedingen in relatie tot de inzet van eigen middelen vragen om meer transparantie 
Bijna het gehele budget voor onderwijsachterstanden is gebruikt voor de professionalisering 
van het peuterspeelzaalwerk en het wegwerken van de wachtlijsten hierin. Deze taak is in 
2010 volbracht. De exploitatiebegroting van SPH blijft echter hoog om op dit niveau te 
kunnen blijven functioneren. Gezien het gegeven dat de specifieke rijksuitkering voor OAB 
vanaf 2010 lager is, moet de gemeente nu structureel €50.000 extra besteden aan 
peuterspeelzaalwerk. Dit is aan het begin van het traject niet gepland. 
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De kosten voor advisering bij de uitvoering van het beleid door CEDIN worden niet 
onder de juiste post verantwoord in de SISA-verantwoording, maar als de gemeente dit wel 
zou doen, zou de overhead nog altijd lager zijn dan 15 procent. Het betreft hier dus eerder 
een slordigheid dan een onrechtmatigheid. 

Door aanbestedingen en samenwerking zijn de kosten voor leerlingenvervoer 
aanzienlijk lager geworden. Dit is een geslaagde aanpak gebleken. 
 
De interne kosten zijn in 2009 en 2010 opgelopen tot 15 respectievelijk 16 procent. In 2009 
wordt deze stijging vooral veroorzaakt door interne kosten voor de uitvoering van het OAB, 
maar waar dit precies in zit is niet duidelijk en ook niet te herleiden. De stijging in 2010 wordt 
vooral veroorzaakt door de uitvoering van het leerlingenvervoer.  

 

Aanbevelingen 

Op basis van bovenstaande conclusies doet de rekenkamercommissie de volgende 
aanbevelingen. 
 
1. Actualiseer het OAB. 
Het huidige OAB is dringend toe aan herijking/actualisering. Hier ligt een taak voor de raad. 
De raad moet een visie ontwikkelen op het OAB voor de komende vijf jaar en daarbij haar 
kaderstellende en sturende rol uitoefenen. Op dit moment zijn de beoogde maatregelen 
succesvol uitgevoerd en is het tijd voor een nieuw plan van aanpak. De Rijksoverheid geeft 
gemeente Harlingen ruimte om het OAB toe te spitsen op de lokale situatie. De 
rekenkamercommissie adviseert de raad om de handschoen op te pakken en in 
samenwerking met relevante partijen (o.a. Stichting Peuterspeelzaalwerk, 
kinderdagverblijven, GGD, GGZ, maatschappelijk werk) een gedegen plan van aanpak op te 
stellen, afgestemd op de huidige situatie en met specifieke, meetbare en tijdgebonden 
doelen. Een tekortkoming in het huidige beleid is dat er geen (objectieve) indicatoren zijn 
vastgesteld om te bepalen wanneer een kind tot de doelgroep behoort. Het huidige criterium: 
‘woonachtig in de Oosterparkwijk’ is immers vrij ongenuanceerd. Het is dus zaak om eerst te 
bepalen indicatoren), hoeveel achterstandskinderen er zijn, wie dat zijn en in hoeverre ze 
participeren in VVE.  

In de wet OKE wordt een open blik verwacht over samenwerking tussen alle partijen 
die betrokken zijn bij het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Wellicht kunnen krachten 
in de toekomst beter worden gebundeld en functionaliteiten worden gecombineerd, 
bijvoorbeeld door VVE-programma’s zowel op kinderdagverblijven als het 
peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Het is in elk geval belangrijk om beleidsalternatieven 
zorgvuldig af te wegen. In het huidige beleid worden OAB-gelden vooral toegekend aan 
bestaande initiatieven (regulier peuterspeelzaalwerk, Opstapje). Het is aan te bevelen om 
preciezer te kijken naar wat er nog meer of wellicht beter gedaan kan worden om 
onderwijsachterstanden terug te dringen. Daarbij moet ook oog zijn voor probleemgezinnen 
die op dit moment niet worden bereikt of die geen gebruik wensen te maken van het 
peuterspeelzaalwerk.  
Een ander aandachtspunt bij het formuleren van een geactualiseerd plan van aanpak betreft 
dan ook de signaleringsfunctie. Wie kan wat doen in het signaleren van 
achterstandskinderen en hoe kan worden bewerkstelligd dat deze kinderen ook gebruik 
maken van VVE? De gemeente kan – vanuit haar regierol – de GGD, het maatschappelijk 
werk en overige instanties die een signaalfunctie kunnen vervullen, bij elkaar brengen en hen 
een signaaltaak toewijzen. Andere partijen, zoals kinderdagverblijven en SPH kunnen 
aansluitend een taak krijgen in de uitvoering/het faciliteren van de programma’s.  
 
2. Breng samenhang in doelen, maatregelen en budgetten  
Op dit moment is de financiële huishouding van het OAB onvoldoende georganiseerd en 
gestructureerd. Financiële informatie is slechts lastig te achterhalen en dit maakt het tijdig 
kunnen bijsturen ter voorkoming van onder- of overbenutting vrijwel onmogelijk. 
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Ondoorzichtige boekhoudkundige processen hebben (mede) bijgedragen aan het feit dat de 
gemeente aan het einde van de beleidscyclus €88.000,- aan het Rijk heeft moeten terug 
betalen, terwijl dit geld op een zinvolle wijze had kunnen worden aangewend. De 
rekenkamercommissie adviseert daarom het volgende: maak duidelijk welke maatregelen op 
welke manier bijdragen aan de doelen en welke prijskaartjes hieraan hangen. Kies hierbij 
voor een consequente indeling. Zorg voor een transparante up-to-date boekhouding en zorg 
voor een inzichtelijke verslaglegging waarin alle relevante (financiële) informatie direct is te 
achterhalen. 
 
3. Maak de effectiviteit van het onderwijsachterstandenbeleid inzichtelijk. 
Door het effect van het OAB te meten, wordt het voor de gemeente duidelijk welke resultaten 
het beleid heeft. Dit stelt de gemeente in staat om als de resultaten van het beleid positief 
zijn dit ook kenbaar te maken aan burgers en overige betrokkenen. Mochten de resultaten 
tegenvallen, dan kan de gemeente onderzoeken waar dat aan ligt en het beleid daar op 
bijstellen. 
 Zoals eerder vermeld is het meten van de effectiviteit van OAB een lastige opgave. 
Toch zijn er diverse mogelijkheden om prestaties te monitoren en te evalueren. Zo zijn er 
landelijke onderzoeken naar de effectiviteit van programma’s en interventies op de prestaties 
van leerlingen, bijvoorbeeld van de effectiviteit van de voor- en vroegschoolse voorzieningen 
op het vervolg van de schoolloopbaan. Ook zijn er landelijke monitoronderzoeken zoals 
COOL 5-18 (Cohortonderzoek Onderwijsloopbaan) dat wordt uitgevoerd door het ITS 
(Instituut voor Toegepaste Sociologie) en het SCO Kohnstamm Instituut en onder de naam 
COOL+ lokaal wordt uitgevoerd. De resultaten van leerlingen kunnen eveneens tussentijds 
worden gemonitord aan de hand van hun scores op cito-toetsen. Om te bepalen of er een 
stijging dan wel daling heeft plaatsgevonden van het aantal achterstandskinderen in 
Harlingen, kan de gemeente gebruik maken van de landelijke gegevens van het onderzoek 
Kinderen in Tel, dat jaarlijks wordt uitgevoerd door het Verweij-Jonker Instituut. 
 
4. Verbeter de afstemming met uitvoerende partners door een duidelijke regierol van de 
gemeente. 
De gemeente heeft tot nu toe voornamelijk een faciliterende rol (toekennen van OAB-gelden 
aan bestaande initiatieven en controle op besteding van de gelden). Door structureel overleg 
te voeren en initiatieven te nemen krijgt de gemeente meer een regiefunctie. Daarmee kan 
de samenwerking tussen de gemeente en de uitvoerende partners beter worden benut. 
Regelmatige en structurele afstemming en informatie-uitwisseling komt de 
probleemsignalering bij onderwijsachterstanden ten goede, alsook de doorgaande 
leerlijn/doorstroming. Uit ons onderzoek komt naar voren dat werkgroepen niet van de grond 
zijn gekomen. Het is bij uitstek een taak van de gemeente om afspraken hierover vast te 
leggen in een actielijst (wie doet wat wanneer?) en werkgroepen in leven te houden. 
Verhelder de status van de besluiten van de werkgroepen, die onderdelen van het OAB 
bestrijken. 

Overigens zien we vanaf 2011 een meer actieve rol van de gemeente: het LEA is 
serieus opgepakt en er wordt gezocht naar meer samenwerking tussen uitvoerende 
instanties en betrokken partijen.  

Er wordt al sinds 2007 gesproken of het wenselijk is dat de gemeente tevens het 
schoolbestuur is van het openbaar onderwijs: wellicht is scheiding van deze rollen 
aanbevelenswaardig om de regierol beter te kunnen waarborgen en de belangen van de 
school als samenwerkingspartner beter uit de verf te laten komen.  
 Tot slot is een meer actieve rol van de raad in het controleren en sturen wenselijk. De 
raad kan het college bevragen op het bereiken van de doelen en maatregelen en het 
besteden van budgetten. 
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II Bestuurlijke reactie college van B & W 
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III Nawoord Rekenkamercommissie 

Dit onderzoeksrapport naar het onderwijsbeleid is moeizaam tot stand gekomen. Het heeft 
veel moeite gekost de informatie ten behoeve van het onderzoek te verkrijgen. Ook hebben 
de ambtelijke feitencontrole en de bestuurlijke reactie veel tijd gevraagd. 
 
Het college heeft de resultaten van het onderzoek positief opgepakt. De aanbevelingen 
worden ter harte genomen en verbeterpunten zijn reeds in gang gezet. 
In de bijlage bij de bestuurlijke reactie plaatst het college echter een aantal kanttekeningen 
bij het rapport. Deze hebben ons enigszins verbaasd.  
Er is voldoende gelegenheid geweest voor het aanleveren van relevante informatie in het 
kader van het onderzoek én voor de toetsing van de in het rapport gepresenteerde feiten. Nu 
– na al die mogelijkheden – komt het college met een aantal ‘relativerende’ opmerkingen, die 
een ander (bagatelliserend) licht op de conclusies van het onderzoek zouden kunnen werpen. 
Als voorbeeld het volgende. In de bijlage stelt het college dat “het financieel systeem een op 
de Harlinger situatie toegesneden model is, dat in beginsel voldoet aan voorwaarden van 
deugdelijkheid en transparantie”. Dit is echter niet te verenigen met de door de onderzoekers 
geconstateerde problemen in de financiële administratie zoals gebrek aan financiële 
overzichten, ondoorzichtigheid in de boekhouding en de trage invoering van het nieuwe 
financiële systeem met als gevolg grote achterstanden. 
 
Wij geven de raad in overweging om met name ook deze bevindingen in samenhang met de 
overige conclusies en  aanbevelingen te betrekken bij het uitoefenen van  haar controlerende 
taak. 

 
Rekenkamercommissie van de gemeente Harlingen: 

 mr. F.A.J.M. van Beek MSM (voorzitter)  

 drs. W. de Boer (lid) 

 ir. A. Hoekstra (lid) 
Secretaris van de commissie: drs. G. Helder (griffier gemeente Harlingen) 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

De rekenkamercommissie van gemeente Harlingen heeft onderzocht of de door de 

gemeente Harlingen toegekende gelden aan het onderwijsbeleid – en specifiek aan het 

onderwijsachterstandenbeleid (OAB) – doeltreffend en rechtmatig zijn besteed. Dit 

onderzoek richt zich op de periode 2006 tot en met 2010. Waar mogelijk is het jaar 2011 

eveneens bij het onderzoek betrokken. 

 

De gemeente Harlingen neemt elk jaar voor diverse onderwijsgebieden een vaststaand 

bedrag op in haar voorcalculatie. Er is dus sprake van op voorhand geoormerkte bedragen 

die - direct of indirect - ten gunste van de kwaliteit van het onderwijs worden aangewend. 

De gemeente kent in dezen geen subsidietrajecten, waarbij de doelgroep voor een bepaald 

project of een bepaalde kwaliteitsverbetering een aanvraag bij de gemeente kan doen.  

 

De gemeente Harlingen kent een vrij unieke situatie: het Openbaar Onderwijs is namelijk 

niet in een stichting of beheerscommissie ondergebracht, maar bij de gemeente. Dit 

betekent dat de gemeente als bestuurder verantwoordelijk is voor de onderwijsinhoud, het 

personeelsbeleid, de faciliteiten en de huisvesting. Voor de basisscholen in het Bijzonder 

Onderwijs is de gemeente alleen verantwoordelijk voor de huisvesting. Mede door deze 

constructie - de gemeente als bestuurder - zijn diverse medewerkers betrokken bij het 

onderwijsbeleid. De salariskosten voor de betreffende medewerkers vallen onder de 

kostenplaats Publieke Zaken (en worden dus niet bekostigd uit het onderwijsbudget). De 

medewerkers schrijven de uren die zij hebben besteed aan onderwijsgerelateerde 

werkzaamheden in een tijdregistratiesysteem. In dit onderzoek zijn – waar mogelijk - de 

interne kosten (personele kosten beleidsmedewerkers) onderscheiden van de externe 

kosten (toegekende gelden aan de scholen of relevante derden).  

 

Uit verkennende gesprekken met beleidsmedewerkers – deze gesprekken vonden plaats 

voorafgaand aan dit onderzoek (september 2011) - kwam naar voren dat de gemeente 

gedurende de afgelopen vier jaar voor het realiseren van beleidsdoelstellingen op het 

gebied van onderwijsachterstanden (nagenoeg) geen ‘eigen’ geld heeft gebruikt. De 

gemeente heeft vooral gefunctioneerd als intermediair: zij heeft de gelden die zij vanuit 

de Rijksoverheid heeft ontvangen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden 

doorgeschoven naar de volgende uitvoerende partijen: scholen, CEDIN, Stichting 

Peuterspeelzalen Harlingen (SPH) en het Rondeel (t.b.v. Opstap(je)). In dit onderzoek is 
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eveneens aandacht besteed aan de beleidsmatige ‘speelruimte’ bij de toekenning van de 

gelden.  

 

1.2 Vraagstelling 

De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek de volgende hoofdvraag beantwoorden: 

  

Is de toekenning van gelden aan het onderwijsbeleid – en meer specifiek aan het 

onderwijsachterstandenbeleid - door de gemeente Harlingen gedurende de periode 2006 tot 

en met 2010 op een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige wijze verlopen?  

 

Deze hoofdvraag is gerubriceerd naar vijf deelvragen: 

1) Hoe veel geld is gedurende de afgelopen vier jaar besteed aan de diverse 

onderwijsgebieden? 

a. Hoe veel geld is per onderwijsgebied gereserveerd? 

b. Hoe veel geld is per onderwijsgebied benut? 

c. Hoe veel van het bestede geld is besteed aan interne kosten? 

2) Hoe is de toekenning van gelden per onderwijsgebied verlopen?  

a. Wat is het proces bij rijksgelden? 

b. Wat is het proces bij gemeentelijke gelden? 

c. Zijn deze processen in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving? 

3) Is de toekenning van gelden in overeenstemming met de beleidsdoelen? 

a. Wat zijn de beleidsdoelen? 

b. Wat is de rol van beleidsmedewerkers bij het vaststellen of de toekenning 

van gelden in overeenstemming is met de beleidsdoelen?  

c. Wat is de rol van raadsleden bij het vaststellen of de toekenning van gelden 

in overeenstemming is met de beleidsdoelen?  

4) Hoe wordt de besteding van de toegekende gelden financieel en inhoudelijk 

verantwoord? 

a. Hoe leggen de doelgroepen verantwoording af aan de gemeente? 

b. Hoe worden deze verantwoordingen door de gemeente gecontroleerd?  

c. Wat zijn consequenties voor de doelgroepen bij een onvoldoende 

verantwoording? 

d. Hoe legt de gemeente verantwoording af aan de rijksoverheid? 

e. Wat zijn consequenties voor de gemeente bij een onvoldoende 

verantwoording? 
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5) Hoe kan de besteding en verantwoording van gelden in het primair onderwijs 

worden verbeterd? 

a. Wat betreft rechtmatigheid? 

b. Wat betreft doelmatigheid? 

c. Wat betreft doeltreffendheid?  

 

1.3 Onderwerp van onderzoek 

Het onderzoek gaat over het onderwijsbeleid van gemeente Harlingen in de jaren 2006-

2010. Het onderwijsbeleid van gemeente Harlingen is op te splitsen in een aantal 

producten waaraan financiële middelen zijn gekoppeld. Deze producten zijn weergegeven 

in tabel 1. 

 
Tabel 1: producten onderwijsbeleid 

420.1 Openbaar basisonderwijs 

421.1 Openbaar basisonderwijs (huisvesting) 

422.1 Bijzonder basisonderwijs (gym) 

423.1 Bijzonder basisonderwijs (huisvesting) 

440.1 Openbare scholengemeenschap (gym) 

441.2 Openbaar scholengemeenschap (huisvesting) 

442.1 Bijzondere scholengemeenschap (gym) 

443.1 Bijzondere scholengemeenschap (huisvesting) 

480.1 Onderwijsbegeleiding 

480.2 Leerlingenvervoer 

480.3 Leerplicht 

480.4 Onderwijsachterstandenbeleid 

480.5 Krachtenbundeling basisonderwijs 

480.6 Overige onderwijsvoorzieningen 

480.7 Huisvesting onderwijs 

482.1 Volwassenen educatie 

 
 
Aangezien het onderwijsbeleid te veelomvattend en divers is om als geheel inhoudelijk te 

evalueren, heeft de rekenkamercommissie zich vooral gericht op het OAB in de 

beleidsperiode 2006-2010. Daarnaast geeft de commissie waar mogelijk aan hoe het OAB 

zich heeft ontwikkeld in 2011. Naast de post 480.4 ‘onderwijsachterstandenbeleid’ heeft 

ook de post 480.1 ‘onderwijsbegeleiding’ te maken met het bestrijden van 

onderwijsachterstanden en deze is daarom meegenomen in de inhoudelijke evaluatie. Het 

onderzoek richt zich dus expliciet op niet-wettelijke taken (OAB), en dit betekent dat 

wettelijke taken zoals de huisvesting en het leerlingenvervoer buiten het bereik van dit 

onderzoek vallen. 
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In dit onderzoek worden daarmee de volgende zes deelposten van het OAB behandeld1: 

1. Voorschoolse educatie, regulier peuterspeelzaalwerk; 

2. Voorschoolse educatie, VVE-projecten in het peuterspeelzaalwerk; 

3. Vroegschoolse educatie, VVE-projecten op scholen; 

4. Gezinshulp: opstap en opstapje; 

5. Overige kosten: financiering van derden bij de inrichting en uitvoering van het OAB 

6. Onderwijsbegeleiding. 

 

In het financiële overzicht (hoofdstuk 4) besteedt de commissie aandacht aan het OAB en 

de onderwijsbegeleiding. In dit hoofdstuk wordt overigens wel aandacht besteed aan de 

gemaakte kosten voor het leerlingenvervoer speciaal onderwijs en aan het 

leerlingenvervoer gym- en zwemonderwijs. 

 

1.4 Onderzoeksmethode 

In fase 1 van het onderzoek is een normenkader ontwikkeld om de door de gemeente 

gehanteerde procedures te kunnen toetsen aan de huidige wet- en regelgeving. Voor het 

ontwikkelen van dit normenkader 2  is een documentanalyse uitgevoerd, is wet- en 

regelgeving over deze thematiek bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met 

beleidsmedewerkers van de gemeente. 

 

In fase 2 van het onderzoek zijn procedures getoetst aan de hand van het normenkader. 

Voor deze toetsing zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

Φ Bestudering en analyse van beleidsplannen en begrotingsdocumenten en vergelijking 

met het coalitieakkoord; 

Φ Bestudering en analyse van raadsstukken en evaluatierapporten die zijn geschreven 

tijdens de uitvoering van het beleid; 

Φ Bestudering van de notulen van het OOGO- en LEA-overleg; 

Φ Financiële analyse van de (intern en extern) bestede gelden; 

Φ Aanvullend interview met een raadslid met affiniteit met onderwijs; 

Φ Aanvullende interviews met bij het OAB betrokken uitvoerende ambtenaren. 

 

                                                 
1 Voor uitleg van de diverse deelposten verwijzen we naar bijlage 1: begrippenlijst. 
2 Het normenkader is een lijst met criteria aan de hand waarvan de procedures op het gebied van de 
toekenning van gelden kunnen worden getoetst (zie bijlage 2). 
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Het product van fase 2 is dit onderzoeksrapport. Hierin doet de commissie verslag van haar 

bevindingen en geeft zij aanbevelingen om het proces van verantwoording, rekenschap en 

evaluatie in de toekomst te kunnen verbeteren. 

 

Het onderzoek is gestart in september 2011 en had als beoogde doorlooptijd een periode 

van acht weken. Er was meermaals vertraging in de voortgang van dit traject. Dit had 

onder meer te maken met ziekte/afwezigheid van gesprekspartners. Belangrijkste reden 

voor vertraging was echter het gegeven dat de door de commissie opgevraagde financiële 

cijfers pas na verloop van tijd door de gemeente Harlingen konden worden geleverd. Na 

controle bleken de aangeleverde cijfers onvolledig en bovendien niet te kloppen. De 

commissie heeft de financiële data uiteindelijk pas op 30 maart 2012 ontvangen. Dat met 

de aanlevering van een volledig en correct financieel overzicht zo veel tijd was gemoeid, is 

al een bevinding op zich. We komen hier later in dit rapport op terug. 

 

1.5 Leeswijzer 

Voor dit onderzoek is een normenkader ontwikkeld. Dit normenkader heeft op de eerste 

plaats betrekking op de ontwikkeling van het OAB en aansluitend op de uitvoering van dit 

beleid (periode 2006-2010). Hoofdstuk 2 geeft aan de hand van het normenkader een 

beschrijving en beoordeling van de beleidsontwikkeling. Hoofdstuk 3 beschrijft en toetst in 

hoeverre het voorgenomen beleid is uitgevoerd. In de hoofdstukken 2 en 3 geven we bij de 

toetsing steeds aan in hoeverre aan de betreffende norm is voldaan (de gehanteerde 

toetsingscriteria zijn: voldaan, deels voldaan of niet voldaan). Verder geven we – indien 

nodig - aansluitend enkele opmerkingen. Deze opmerkingen hebben betrekking op de 

situatie in 2011. In hoofdstuk 4 geven we een overzicht van de bedragen die in de periode 

2006 tot en met 2010 door de gemeente Harlingen zijn besteed aan de diverse 

onderwijsgebieden. Aan het begin van dit rapport staat een managementsamenvatting met 

conclusies en aanbevelingen. 

 

De lezer die niet geheel thuis is in de inhoud en terminologie van het OAB verwijzen we 

naar bijlage 1. Deze bijlage bevat een begrippenlijst, waarin in alfabetische volgorde 

beknopt uitleg wordt gegeven over relevante begrippen die samenhangen met het OAB. In 

de bijlage 2 staat het door ons ontwikkelde en gehanteerde normenkader. 
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2. Ontwikkeling onderwijsachterstandenbeleid 

 

2.1 Beleidsvoorbereiding 

 

De voorbereiding van het OAB is aan de hand van vijf normen geëvalueerd. 

 

1. Aan het OAB ligt een probleemanalyse ten grondslag;  

2. Bij de ontwikkeling van het OAB is binnen het kader van de wet gewerkt;  

3. Er is een visie ontwikkeld die aansluit op de probleemanalyse;  

4. De visie is tot stand gekomen in overleg met relevante actoren; 

5. Doelgroepen zijn aan de hand van criteria bepaald. 

 

 

1. Aan het OAB ligt een probleemanalyse ten grondslag. 

In de Nota jeugd- en jongerenbeleid (2004) wordt verwezen naar een eenmalige risico- 

inventarisatie onder kinderen in het kader van de Tijdelijke regeling Vroegsignalering. Uit 

deze inventarisatie blijkt dat Harlingen een relatief hoog aantal risicokinderen heeft.3 

Sinds de Nota jeugd- en jongerenbeleid uit 2004 zijn de bevindingen op het gebied van het 

aantal achterstandsleerlingen in Harlingen niet meer geactualiseerd: in de door ons 

bestudeerde documenten heeft de commissie geen aanvullend onderzoek met 

geactualiseerde gegevens aangetroffen.  

Er zijn overigens wel landelijke publicaties beschikbaar waarin jaarlijks een 

overzicht wordt geschetst van het aantal achterstandskinderen in alle Nederlandse 

gemeenten. 4 Uit deze publicaties komt naar voren dat het percentage 

achterstandsleerlingen in Harlingen relatief hoog is (zie tabel 2), ook al is dit percentage in 

de loop der jaren afgenomen. Het is onduidelijk of de gemeente Harlingen gebruik heeft 

gemaakt van deze landelijke gegevens als input voor het OAB. De geconstateerde afname 

van het percentage achterstandskinderen hangt vermoedelijk samen met de sluiting van 

het asielzoekerscentrum in Harlingen in 2005. In de ‘Ontwerp-structuurvisie Gemeente 

Harlingen 2005’ is te lezen dat: “in 2007 de bevolking relatief sterk is gedaald door de 

sluiting van het asielzoekerscentrum.’’  

 

                                                 
3 Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2003-2007 en Registratie 0-4 jarige risicokinderen in Friesland, 
Thuiszorgorganisaties en GGD Fryslân, oktober 2002 
4 zie Verweij-Jonkers Instituut: “Kinderen in Tel” 
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Tabel 2: omvang achterstandsleerlingen in de gemeente Harlingen 

Jaartal 

 

Percentage 

achterstands-

leerlingen 

Landelijke ranking 

(1=slechtste score) 

Landelijke ranking 

% dat beter scoort 

Verschil met 

voorafgaand jaar 

2005 (2007 publicatie) 25,52% 68e van 458 85% Nvt 

2006 (2008 publicatie) 22,43% 79e van 443 82% - 12,10% 

2007 (2009 publicatie) 17,65% 106e van 443 76% - 21,31% 

2008 (2010 publicatie) 15,13% 106e van 431 75% -14,28% 

* Cijfers ontleend aan ‘Kinderen in Tel Databoek, Verweij Jonkers Instituut (jaren 2007 t/m 2010) 

 

Gemeente Harlingen schrijft in de Nota jeugd- en jongerenbeleid (2004) dat het gewenst is 

achterstanden vroegtijdig aan te pakken (p. 17), een visie die nauw aansluit bij het 

landelijke beleid. Kortom, de probleemstelling die ten grondslag ligt aan het OAB dateert 

uit 2004 en heeft betrekking op het relatief hoge aantal achterstandsleerlingen in de 

gemeente.  

 Naast het hoge aandeel achterstandskinderen, wordt als tweede probleem de 

wachtlijst voor het peuterspeelzaalwerk (PSW) genoemd. In 2004 maakt 60% van de 

peuters in gemeente Harlingen gebruik van de peuterspeelzaal, terwijl 80% hiervoor is 

aangemeld. Een kwart van de peuters die zijn aangemeld voor peuterspeelzaalwerk staat 

twee maanden tot een jaar op de wachtlijst. Deze situatie wordt als onwenselijk 

beschouwd en de gemeenteraad heeft in 2004 aandacht gevraagd voor het wegwerken van 

deze wachtlijsten. Ook uit een rapport van de Stichting Peuterspeelzaalwerk Harlingen 

(SPH) komt naar voren dat de grootste knelpunten de huisvesting, de capaciteit en de 

professionaliteit van het peuterspeelzaalwerk zijn. De aanwezige wachtlijst voor het 

peuterspeelzaalwerk wordt als een probleem beschouwd dat dient te worden aangepakt.  

 

Conclusie: deels voldaan 

Het relatief hoge aantal achterstandskinderen in Harlingen en het bestaan van een 

wachtlijst bij het peuterspeelzaalwerk zijn aanvaardbare motieven om een OAB te 

ontwikkelen. Cijfers over het aandeel achterstandskinderen waarop het beleid is 

gebaseerd zijn echter niet actueel (2004). Ook is er geen analyse van het probleem 

gemaakt; er is niet onderzocht wie de achterstandskinderen zijn en waarom zij dat zijn. 
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2. Bij de ontwikkeling van OAB is binnen het kader van de wet gewerkt. 

Het OAB is er op gericht om onderwijsachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs en 

bij jonge kinderen vroegtijdig op te sporen en te bestrijden. Het OAB is neergelegd in 

landelijke wet- en regelgeving. Het Rijk, de gemeenten, de scholen en welzijns- en andere 

organisaties werken samen om het beleid uit te voeren. De aard en intensiteit van de 

problemen die leiden tot onderwijsachterstanden verschillen per gemeente. Het Rijk 

bepaalt met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Onderwijsachterstandenbeleid 

2006-2010 dat gemeenten de mogelijkheid hebben om de doelstelling van het OAB te 

vertalen naar de lokale situatie. Daarmee kunnen gemeenten voor een belangrijk deel zelf 

kiezen hoe zij de beschikbaar gestelde middelen willen inzetten. Gemeente Harlingen 

ontvangt jaarlijks rijksgelden die kunnen worden ingezet voor Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE). Maximaal 15 procent van deze rijksgelden mag worden uitgegeven aan 

coördinerende of overige activiteiten die zijn gerelateerd aan het OAB. Sinds 2006 bestaat 

er een knip tussen de verantwoordelijkheden voor de voorschoolse en voor de 

vroegschoolse educatie. Hierdoor vormen voor- en vroegschoolse educatie beleidsmatig 

niet meer één geheel: de gemeente is verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en 

de basisschool voor de vroegschoolse educatie. 

Gemeente Harlingen is wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen over de 

rechtmatige besteding van de rijksmiddelen voor OAB. Verantwoording over de 

doelmatigheid van de besteding aan de rijksoverheid is niet aan de orde: dit is namelijk 

alleen verplicht voor de gemeenten die deelnemen aan het grotestedenbeleid. Dit 

betekent dat gemeente Harlingen moet verantwoorden dat de ontvangen rijksgelden ook 

daadwerkelijk zijn gebruikt voor VVE en dat van deze gelden maximaal 15 procent is 

besteed aan overige OAB-activiteiten. Daarnaast moet de gemeente cijfers aanleveren 

over het aantal kinderen dat aan een erkend programma voor voorschoolse educatie heeft 

deelgenomen.  

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om bij de doelgroepbepaling voor vroegschoolse 

educatie het accent te leggen op kinderen met een gewicht (art. 27 Besluit bekostiging 

WPO) èn op kinderen die een onvoldoende score hebben behaald op cito-toetsen. 

Monitoring van vroegschoolse educatie is dan ook een subsidievoorwaarde: basisscholen 

moeten administreren welke kinderen in aanmerking komen voor vroegschoolse educatie 

op basis van het opleidingsniveau van de ouders òf op basis van behaalde resultaten op 

cito-toetsen. Aangezien de financiering voor vroegschoolse educatie door de genoemde 

knip in de lumpsum-financiering van de basisscholen is opgenomen en rechtstreeks door de 

scholen wordt verantwoord aan het Rijk, valt dit buiten de reikwijdte van het onderzoek. 
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Conclusie: deels voldaan. 

OAB is een specifieke uitkering en de besteding ervan moet voldoen aan bepaalde 

voorwaarden. Zoals eerder vermeld moet 85 procent van de specifieke uitkering worden 

ingezet voor daadwerkelijke bestrijding en/of vermindering van onderwijsachterstanden 

en kan de overige 15 procent worden besteed aan eigen beleid en coördinatie of aan 

overige activiteiten om onderwijsachterstanden te bestrijden. De omschrijving 

'daadwerkelijke bestrijding en/of vermindering van onderwijsachterstanden' biedt ruimte 

voor invulling door gemeentelijk beleid. Het gaat erom dat het VVE aanbod voor de 

doelgroepkinderen wordt gerealiseerd. Hoe gemeenten dit doen, is niet voorgeschreven.  

Bovenstaande in aanmerking nemende is het de vraag of de gemeente Harlingen bij de 

ontwikkeling van OAB binnen het kader van de wet heeft gewerkt. Gemeente Harlingen 

heeft weliswaar 15 procent van de rijksmiddelen besteed aan activiteiten als coördinatie 

en Opstap(je), maar de overige 85 procent is uitsluitend besteed aan het reguliere 

peuterspeelzaalwerk. Door de gemeente is geen beleid ontwikkeld om te bewerkstelligen 

dat binnen dit reguliere peuterspeelzaalwerk de doelgroepkinderen ook daadwerkelijk 

worden bereikt. De door de Rijksoverheid toegekende gelden voor het OAB worden door 

gemeente Harlingen dus ingezet voor iets dat al op de agenda stond: het verbeteren van 

het reguliere peuterspeelzaalwerk. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de specifieke 

uitkering niet wordt besteed aan VVE (lees: daadwerkelijke bestrijding van 

onderwijsachterstanden), maar aan het reguliere peuterspeelzaalwerk. Mogelijkerwijs 

heeft een deel van de doelgroepkinderen baat bij de door de gemeente Harlingen 

gemaakte beleidskeuze om OAB-gelden te gebruiken voor het peuterspeelzaalwerk. Dit is 

echter een assumptie die niet kan worden onderbouwd. Gemeente Harlingen heeft 

daarmee in de beleidsontwikkeling onvoldoende aandacht besteed aan doelgroepbereik bij 

de besteding van OAB-gelden. 

Tegelijkertijd concludeert de commissie dat gemeente Harlingen haar OAB-bestedingen 

heeft verantwoord volgens de wettelijke verplichtingen en dat de Rijksoverheid de 

geleverde verantwoordingen heeft goedgekeurd. 

Opmerking 1 (nieuwe situatie):  

Sinds augustus 2010 is de wet OKE van kracht. Een van de hoofddoelstellingen van deze 

wet is om het bereik en de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie te verhogen. 

Daartoe hebben gemeenten, peuterspeelzalen, kinderopvang en schoolbesturen een aantal 

nieuwe verantwoordelijkheden gekregen. Zij worden geacht om gezamenlijke afspraken te 

maken over aanbod en bereik van voorschoolse educatie, resultaten van vroegschoolse 
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educatie en de doorgaande leerlijn. In Harlingen is al (grotendeels) aan deze nieuwe 

wettelijke richtlijnen voldaan. Uit de notulen van de LEA-bijeenkomsten5 is op te maken 

dat het Voorbeeldconvenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (Oberon, 2011) als 

instrument is ingezet om vast te stellen welke afspraken er tussen de verschillende 

partijen moeten worden gemaakt en om deze afspraken vervolgens feitelijk vast te leggen. 

 

De wet OKE heeft gevolgen voor het gemeentelijke beleid op het gebied van de 

Voorschoolse educatie.6 Het gaat dan over de volgende eisen bij het peuterspeelzaalwerk:  

Φ opleidingseisen voor het personeel;  

Φ twee leidsters op een groep van 16 kinderen;  

Φ het aanbieden van een erkend VVE-programma aan doelgroepkinderen gedurende 

minimaal 10 uur per week.  

 

Aan de drie bovengenoemde wettelijke eisen is in de gemeente Harlingen reeds voldaan.  

Samengevat kan worden gesteld dat de gemeente Harlingen voortvarend te werk is gegaan 

om aan alle vereisten die in het kader van de Wet OKE zijn gesteld, te voldoen. De LEA-

bijeenkomsten (voorheen OOGO) vinden met enige regelmaat plaats met 

vertegenwoordigers van de gemeente, schoolbesturen en overige partners om tot 

gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid. De artikelen 167 en 

167a van WPO vormen hiervoor de wettelijke basis. 

 

3. Er is een visie ontwikkeld die aansluit op de probleemanalyse; 

De visie op het OAB staat in de Nota jeugd- en jongerenbeleid (2004). Op pagina 2 wordt 

verwezen naar de landelijke visie. Deze visie is door de gemeente overgenomen:  

“het versterken en handhaven van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van mensen 

door het stimuleren van de maatschappelijke participatie en integratie. Daarbij wordt 

extra aandacht besteed aan die mensen die aan de rand van de samenleving terecht 

(dreigen te) komen. Er wordt gekozen voor het activeren van de positieve kracht en 

mogelijkheden van mensen boven het compenseren van hun zwakte. In plaats van alle 

energie te steken in zorg en opvang als het eenmaal is misgegaan, kan beter geprobeerd 

worden te voorkomen dat mensen in een neerwaartse spiraal van marginalisering en 

minderheidsvorming terechtkomen en uiteindelijk belanden in een uitzichtloze situatie. 

Meer aandacht derhalve voor preventie.” 

Ten aanzien van het jeugdbeleid is op basis van bovenstaande formulering de 

beleidsvisie op jeugdigen, met zoals gezegd een preventief karakter, als volgt omschreven: 

                                                 
5 Lokale Educatieve Agenda, periode november 2010 tot heden 
6 zie: conceptnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Harlingen 2011-2015 
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Φ de kansen van jeugdigen bevorderen; 

Φ de uitval van jeugdigen voorkomen en aanpakken. 

In de perspectiefnota 2011 valt onderwijs onder ‘educatie, cultuur en sport’. De visie luidt: 

“De inwoner van Harlingen staat centraal. Onze jonge inwoners krijgen kansen om zich 

optimaal te ontwikkelen. Goed onderwijs is hierbij belangrijk. Harlingen treft 

voorzieningen waarin ruimte wordt geboden voor een optimale ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden.” 

 

Conclusie: deels voldaan. 

Gemeente Harlingen heeft in 2004 een missie geformuleerd die nauw aansluit bij de 

landelijke visie: het wegwerken van achterstand met goed onderwijs, het bevorderen van 

kansen en het beperken van uitval. Toespitsing op de lokale situatie en een nadere 

onderbouwing/motivering van deze missie, ontbreken echter. De in 2011 geactualiseerde 

visie is wederom zeer algemeen geformuleerd en weinig toegespitst op de Harlinger 

situatie. Er is dus wel een visie, maar deze is weinig specifiek. 

 

4. De visie is tot stand gekomen in overleg met relevante actoren; 

Uit het OOGO-verslag van januari 2006 blijkt dat de gesprekspartners hebben besloten een 

werkgroep in te stellen, met als taak een visie te ontwikkelen over het 

onderwijsachterstandsbeleid en de rol van de gemeente daarin. De eerste bijeenkomst van 

de werkgroep is vastgesteld op 15 februari 2006. De werkgroep is echter nooit van de 

grond gekomen en daarom is ook geen visie ontwikkeld in overleg met relevante actoren. 

 

Conclusie: niet voldaan. 

Bij het vormen van de visie zijn geen actoren betrokken.  

 

5. Doelgroepen zijn aan de hand van criteria bepaald. 

In 2006 zijn de inwoners van de Oosterparkwijk en de kinderen die in de Oosterparkwijk 

een school of kinderdagverblijf bezoeken als doelgroep van het OAB vastgesteld, vanwege 

de hoge dichtheid van kinderen uit een zwak sociaal milieu. Een deel van de 

schoolbesturen pleitte ervoor zoveel mogelijk objectieve criteria te ontwikkelen voor de 

toedeling van achterstandsgelden aan scholen en instanties. Aan dit verzoek is geen gehoor 

gegeven.  

 

Conclusie: voldaan.  
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De doelgroep is in eerste instantie bepaald op basis van het nogal ongenuanceerde 

criterium: kinderen uit de Oosterparkwijk. Signalen van relevante actoren die andere, 

meer objectieve criteria wilden hanteren zijn daarbij genegeerd.  

 

Opmerking 1 (nieuwe situatie): 

Sinds de invoering van de wet OKE in 2011, wordt gesproken over het introduceren van 

meer gedetailleerde, objectieve criteria zoals opleidingsniveau en sociale omgeving. 

 

2.2 Beleidsdoelen 

 
1. De beleidsdoelen sluiten aan op de visie;  

2. De beleidsdoelen zijn smart geformuleerd. 

 

1. De beleidsdoelen sluiten aan op de visie; 

In het collegeprogramma 2006-2010 staat niets expliciet vermeld over OAB. In de 

begrotingen van 2007 t/m 2010 wordt de ontwikkeling van OAB aangekondigd, maar zijn 

geen concrete doelstellingen genoemd. 

Zoals eerder vermeld, is de visie gericht op het stimuleren van maatschappelijke 

participatie en integratie om marginalisering te voorkomen. In aansluiting hierop is 

gekozen voor het professionaliseren van het peuterspeelzaalwerk en het wegwerken van de 

wachtlijsten. De visie is dus eerder vertaald in beleidsmaatregelen dan in beleidsdoelen. 

Wat de gemeente precies met het OAB wil bereiken, staat niet in termen van doelen 

geformuleerd. 

 

Conclusie: deels voldaan. 

Hoewel een overkoepelende en concrete doelstelling over het ‘terugbrengen van de 

onderwijsachterstanden’ ontbreekt, sluiten de genomen beleidsmaatregelen wel aan op de 

visie.  

 

Opmerking 1 (nieuwe situatie): 

In 2011 wordt meer aandacht besteed aan de visie en de doelstellingen van OAB: “De 

steeds complexer wordende maatschappij vergt van de gemeente een steeds verdergaande 

invulling van de regierol ten aanzien van het bevorderen van de integratie van het 

onderwijs, het jeugdbeleid en het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is het behalen 

van een startkwalificatie voor de vervolgstudie en/of de arbeidsmarkt”. Hierbij wordt 
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echter niet genoemd welke en hoeveel inwoners een startkwalificatie dienen te halen. Wel 

is duidelijk dat gemeente Harlingen het OAB meer wil integreren met het jeugdbeleid.  

Verder is in de voorjaarsnota (perspectiefnota) 2011 te lezen dat gemeente 

Harlingen de taalontwikkeling van kinderen uit achterstandsgroepen wil stimuleren met als 

doel “hun kansen op een goede loopbaan en maatschappelijke carrière te vergroten.” Om 

dit te realiseren wil de gemeente zowel het VVE-project Piramide als het project 

Opstap(je) een vervolg geven. In de perspectiefnota 2011 wordt gewezen op het belang en 

het succes van beide projecten. Opmerkelijk is dat aan het besluit om beide projecten te 

continueren geen managementinformatie ten grondslag ligt. Uit de beschikbare 

documenten is niet te achterhalen of het doelbereik van het VVE-project Piramide is 

geëvalueerd. Wel wordt in een eenmalige evaluatie van het project Opstap(je) (2009/2010) 

het succes en het belang van dit project ter discussie gesteld: uit de betreffende evaluatie 

komt naar voren dat Opstap(je) weinig professioneel is, een gering doelgroepbereik heeft 

en ook nog eens een hoge uitval van deelnemers heeft. Het is opmerkelijk dat deze 

signalen niet zijn meegenomen in de perspectiefnota van 2011 waarin het voornemen 

wordt geuit om met dit “belangrijke en succesvolle” project door te gaan.  

  

2. De beleidsdoelen zijn smart geformuleerd. 

Concrete beleidsdoelstellingen zijn niet geformuleerd, maar uit de documenten en uit de 

landelijke richtlijnen valt wel op te maken dat de gemeente het terugdringen van 

onderwijsachterstanden als impliciet doel heeft gesteld.  

 

Conclusie: niet voldaan.  

Er zijn geen specifieke, noch meetbare doelstellingen geformuleerd.  

 

2.3 Beleidsmaatregelen 

 

1. De beleidsdoelen zijn vertaald naar beleidsmaatregelen; 

2. Alternatieve beleidsmaatregelen zijn tegen elkaar afgewogen; 

3. Aan de beleidsmaatregelen zijn financiële middelen gekoppeld; 

4. De toekenning van financiële middelen is rechtmatig. 
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1. De beleidsdoelen zijn vertaald naar beleidsmaatregelen; 

Gemeente Harlingen heeft besloten het peuterspeelzaalwerk te professionaliseren, 

wachtlijsten in het peuterspeelzaalwerk weg te werken en piramideprogramma’s te 

subsidiëren. Daarnaast is besloten om onderwijsbegeleiding te subsidiëren. In 2009 is 

gestart met het aanbieden van Opstap(je). Het CEDIN is ingeschakeld om als externe partij 

te adviseren over de uitvoering van het OAB. 

 

Conclusie: voldaan. 

Gemeente Harlingen heeft een aantal maatregelen genomen om onderwijsachterstanden 

te verminderen. 

 

2. Alternatieve beleidsmaatregelen zijn tegen elkaar afgewogen; 

De gemeente heeft niet gezocht naar beleidsalternatieven bij de invoering van het OAB in 

2006, maar bestaande programma’s gehandhaafd en/of geprofessionaliseerd. Waarom voor 

Opstap(je) is gekozen in 2009 is onbekend. Naar alternatieven is niet gezocht.  

 

Conclusie: niet voldaan. 

Er ontbreekt een gedegen plan van aanpak om onderwijsachterstanden te reduceren en 

waarin alternatieve maatregelen tegen elkaar zijn afgewogen. Een onderbouwing van de 

keuze voor de huidige maatregelen ontbreekt. Dit maakt het minimaal lastig te toetsen of 

de huidige maatregelen het meest geëigend zijn. 

 

3. Aan de beleidsmaatregelen zijn financiële middelen gekoppeld; 

De gemeente heeft de piramideprojecten op peuterspeelzalen en (in de overgangsfase) op 

scholen gesubsidieerd met behulp van de Rijkssubsidie voor de bestrijding van 

onderwijsachterstanden. Ook de professionalisering en uitbreiding van het 

peuterspeelzaalwerk zijn met deze middelen bekostigd. Opstap(je) wordt gefinancierd 

vanuit de wettelijke maximale 15% overhead voor coördinatie van deze rijkssubsidie. De 

onderwijsbegeleiding door het CEDIN wordt op basis van offerte en nacalculatie betaald uit 

eigen middelen. 

 

Conclusie: voldaan. 

Aan de beleidsmaatregelen zijn toereikende financiële middelen gekoppeld. 
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Opmerking 1 (nieuwe situatie): 

Door aanzienlijke bezuinigingen op OAB door het Rijk heeft gemeente Harlingen besloten 

om vanaf 2011 structureel €50.000 per jaar te investeren in het peuterspeelzaalwerk, 

naast een eenmalig bedrag van €20.000. Dit staat vermeld in de Perspectiefnota van 2011. 

Daarnaast wil de gemeente structureel €15.000 per jaar bijdragen aan het project 

Opstap(je). De gemeente heeft dus besloten de eigen financiële bijdrage voor OAB te 

verhogen, opdat dit beleid in volle omvang kan worden gecontinueerd. 

 

4. De toekenning van financiële middelen is rechtmatig. 

Volgens de AMvB mogen gemeenten het OAB naar eigen inzicht besteden aan voorschoolse 

en vroegschoolse educatie. Onderwijsbegeleiding wordt uit eigen middelen gefinancierd. 

De rijkssubsidie voor OAB wordt besteed aan het peuterspeelzaalwerk en daarbinnen aan 

voorschoolse educatie (o.a Piramide-project) en in de overgangsfase aan vroegschoolse 

educatie. Het project Opstap(je) wordt gefinancierd uit de 15 procent overhead. Dit is 

wettelijk toegestaan.  

 

Conclusie: deels voldaan. 

De toekenning van gelden aan regulier peuterspeelzaalwerk, onderwijsbegeleiding, VVE-

programma’s (piramide) en Opstap(je) lijkt rechtmatig. Toch constateren we hier een 

probleem (zie ook pagina 11): 85 procent van de OAB-gelden wordt besteed aan het 

reguliere peuterspeelzaalwerk. Het is echter onduidelijk in hoeverre doelgroepkinderen 

hiermee worden bereikt. De wet laat enige beleidsvrijheid toe, maar de besteding van 

OAB-gelden moet wel gericht zijn op het daadwerkelijk verminderen van 

onderwijsachterstanden, anders is de besteding niet rechtmatig. De keuze van de 

gemeente Harlingen om te investeren in het reguliere peuterspeelzaalwerk (zonder 

specifieke beleidsmaatregelen om daarbij de beoogde doelgroep te bereiken) roept dan 

ook vragen op. 

2.4 Organisatie en regie 

 

1. De gemeente heeft afspraken gemaakt over wie welke beleidsmaatregelen 

uitvoert; 

2. De rol, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zijn vastgelegd; 

3. De rol, taken en verantwoordelijkheden van uitvoerende instanties zijn vastgelegd; 

4. De gemeente heeft een overlegstructuur vastgesteld. 
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1. De gemeente heeft afspraken gemaakt over wie welke beleidsmaatregelen uitvoert; 

Alle beleidsmaatregelen met uitzondering van Opstap(je) werden al voor de invoering van 

het OAB uitgevoerd door schoolbesturen, Stichting Peuterspeelzaalwerk Harlingen en 

CEDIN. In 2006 zijn geen nieuwe afspraken gemaakt over wie de maatregelen uitvoert.  

 

Conclusie: voldaan 

Het is duidelijk welke taken de uitvoerende instanties hebben bij de uitvoering van het 

OAB. De gemeente heeft hierbij geen regierol naar zich toe getrokken. 

 

2. De rol, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zijn vastgelegd; 

We hebben geen documenten aangetroffen waarin rol, taken en verantwoordelijkheden 

van de gemeente bij de uitvoering van het OAB zijn vastgelegd. 

 

Conclusie: niet voldaan 

 

3. De rol, taken en verantwoordelijkheden van uitvoerende instanties zijn vastgelegd; 

Bij de uitvoering van het beleid zijn schoolbesturen, SPH, CEDIN en de gemeente 

betrokken. Wij hebben geen documenten aangetroffen waarin staat wie welke taak heeft 

bij het terugdringen van de onderwijsachterstanden. Elke uitvoerende instantie volbrengt 

haar eigen taak, maar afspraken over onderlinge afstemming zijn niet gemaakt. Het 

gezamenlijk werken aan het overkoepelende doel (het terugdringen van de 

onderwijsachterstanden) is daarmee onvoldoende geborgd. 

 

Conclusie: niet voldaan 

 

4. De gemeente heeft een overlegstructuur vastgesteld. 

De gemeente heeft in 2006 het OOGO ingericht om onderlinge afstemming en 

samenwerking tussen betrokken instanties te bewerkstelligen. Binnen dit overleg is een 

werkgroep gevormd voor het OAB. De taken en verantwoordelijkheden voor elke partij zijn 

daarbij niet vastgelegd. 

 

Conclusie: voldaan 

 

Opmerking 1 (nieuwe situatie); 

Vooruitlopend op de invoering van de wet OKE heeft de gemeente in 2010 naast de scholen 

ook andere instanties betrokken bij het lokale onderwijs-overleg, dat vanaf dat moment de 
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LEA (Lokale Educatieve Agenda) wordt genoemd. Hier staat het lokale VVE-beleid als 

onderwerp op de agenda. Het LEA-overleg vindt drie keer per jaar plaats. In het LEA zit 

een vertegenwoordiger van het schoolbestuur van het bijzonder onderwijs, een bestuurder 

van het openbaar onderwijs (dit is tevens de wethouder), een beleidsmedewerker van de 

gemeente, een vertegenwoordiger van het peuterspeelzaalwerk en een vertegenwoordiger 

van de regionale scholengemeenschap (voortgezet onderwijs). Er zijn plannen om in de 

nabije toekomst ook de Jeugdgezondheidszorg en het CNG (Centrum Jeugd en Gezin) 

actiever te betrekken bij dit overleg. De kinderopvanginstelling is (nog) niet betrokken bij 

dit overleg. 

Gemeente is vooral financier en heeft geen actieve regierol. Als argument hiervoor 

wordt genoemd dat het LEA-overleg plaatsvindt op basis van gelijkwaardigheid en dat 

daarom geen regierol is vereist.  

 

2.5 Verantwoording 

 

1. De gemeente heeft afspraken gemaakt over de financiële verantwoording door 

uitvoerende instanties; 

2. De gemeente heeft afspraken gemaakt over de inhoudelijke verantwoording door 

uitvoerende instanties. 

 

1. De gemeente heeft afspraken gemaakt over de financiële verantwoording door 

uitvoerende instanties 

 

Scholen 

Vanwege de knip tussen voorschoolse en vroegschoolse educatie, zijn scholen vanaf 2006 

verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. In de beleidsperiode 2006-2010 mag de 

gemeente echter een deel van de rijkssubsidie OAB besteden aan VVE-programma’s op 

scholen als overgangsregeling. Met scholen is afgesproken dat het geld voor de 

overgangsregeling door de gemeente gelijk wordt verdeeld over de scholen. Het gaat om 

€50.000 in 2006, €25.000 in 2007 en €25.000 in 2008. De scholen hoeven naar de gemeente 

geen verantwoording af te leggen over de besteding van deze gelden. Na 2008 hebben de 

scholen geen geld meer van de gemeente ontvangen voor OAB.  
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CEDIN 

CEDIN ontvangt jaarlijks een voorschot voor onderwijsbegeleiding en advies bij de 

uitvoering van het OAB op basis van een voorcalculatie. Aan het einde van het jaar vindt 

de afrekening plaats op basis van nacalculatie.  

 

SPH 

Gemeente Harlingen verstrekt aan SPH gelden voor de exploitatie van het reguliere 

peuterspeelzaalwerk en de VVE-projecten daarbinnen. De verstrekte bedragen zijn een 

voorschot. Er zijn door de gemeente voorwaarden opgesteld over de wijze waarop SPH de 

besteding van deze gelden moet verantwoorden (Algemene subsidieverordening Harlingen 

en de deelverordening Welzijn). Jaarlijks moet een financiële verantwoording door SPH 

worden opgesteld.  

 

Opstap(je) 

Gemeente Harlingen heeft €15.000 per jaar gereserveerd voor Opstap(je). Dit geld wordt 

niet verstrekt als voorschot. Opstap(je) declareert gemaakte kosten bij de gemeente. Over 

de financiële verantwoording zijn geen afspraken gemaakt. 

 

Conclusie: deels voldaan 

Door de gemeente zijn afspraken gemaakt met de uitvoerende instanties (met uitzondering 

van Opstapje) over het geven van een financiële verantwoording.  

 

2. De gemeente heeft afspraken gemaakt over de inhoudelijke verantwoording door 

uitvoerende instanties. 

 

Scholen 

Ter voorbereiding op de eerder genoemde overgangsregeling (2006-2007) is eenmalig aan 

de scholen gevraagd een inventarisatie te verstrekken van het aantal leerlingen dat 

deelneemt aan het Piramide-project. Op basis van deze inventarisatie zijn de gelden 

verstrekt zonder afspraken over een inhoudelijke verantwoording. Na 2008 hebben de 

scholen van de gemeente Harlingen geen geld meer ontvangen voor OAB. 

 

SPH 

De gemeente heeft met SPH afgesproken dat zij hun beleid verantwoorden met een 

jaarverslag. Hierin staat onder andere genoemd hoeveel peuters de peuterspeelzaal 

hebben bezocht, hoe ver de professionalisering is gevorderd en hoeveel peuters nog op de 



DOMENIE Ф KERSTENS ONDERZOEKSBUREAU 19 

wachtlijst staan. Over verantwoording over deelname aan VVE-programma’s of over het 

aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan de programma’s zijn geen afspraken gemaakt. 

 

CEDIN 

CEDIN hoeft geen inhoudelijke verantwoording af te leggen over de uren die besteed zijn 

aan advies over de uitvoering van het OAB. Wel moet CEDIN verantwoorden hoeveel 

schoolonderzoeken zij hebben uitgevoerd in het kader van de onderwijsbegeleiding. 

 

Opstapje 

Aan het project Opstap(je) zijn geen resultaatsdoelstellingen en/of indicatoren gekoppeld. 

Wel moet Opstapje kengetallen aanleveren over het aantal bezochte gezinnen per wijk, en 

het aantal keer dat overleg heeft plaatsgevonden.  

 

Conclusie: deels voldaan 

Met uitzondering van SPH, zijn met uitvoerende instanties niet of nauwelijks afspraken 

gemaakt over een inhoudelijke verantwoording. Wel moeten instanties kengetallen 

aanleveren over het aantal deelnemers.  

De kengetallen leveren onvoldoende inzicht in de kwaliteit van het werk en de 

resultaten ervan. Het is immers de vraag in hoeverre cijfers over het aantal kinderen dat 

heeft deelgenomen aan een project, afdoende inzicht geeft in het doelgroepbereik 

(percentage dat deelneemt, gerelateerd aan totale doelgroep) en in de effectiviteit (de 

resultaten) van de interventie. 

2.6 Monitoring 

 

1. De gemeente heeft een systeem voor monitoring van de smart geformuleerde 

beleidsdoelen ingericht; 

2. De gemeente heeft rekening gehouden met eventueel benodigde tussentijdse 

bijsturing van het beleid. 

 

1. De gemeente heeft een systeem voor monitoring van de smart geformuleerde 

beleidsdoelen ingericht. 

Door de gemeente zijn geen smart beleidsdoelen geformuleerd (zie paragraaf 2.2, punt 2). 

Het is niet mogelijk om ontbrekende doelen te monitoren. De gemeente houdt wel een 

vinger aan de pols door bij te houden hoeveel deelname er is aan het peuterspeelzaalwerk. 

Hierbij wordt geen onderscheid aangebracht tussen deelname door doelgroepkinderen en 

niet-doelgroepkinderen, VVE-programma’s en regulier peuterspeelzaalwerk. Bovendien 
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worden de deelnamecijfers door de gemeente niet verwerkt tot informatie over 

onderwijsachterstand. Het is dus onduidelijk in hoeverre het beoogde doel, te weten ‘het 

terugbrengen van onderwijsachterstanden’ is gerealiseerd. 

De gemeente houdt gegevens bij over de professionaliseringsgraad van het 

peuterspeelzaalwerk (realisatie van het beoogde ambitieniveau, aantal gekwalificeerde 

medewerkers per groep, aantal dagdelen dat peuterspeelzaalwerk wordt aangeboden, 

gebruikmaking en kwaliteit van VVE-programma’s, aantal deelnemers en het aantal 

peuters op de wachtlijst). 

 

Conclusie: niet voldaan 

Er is door de gemeente geen systeem voor monitoring ingericht. Het sec registreren van 

het aantal deelnemers aan het peuterspeelzaalwerk, zonder onderscheid te maken tussen 

doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen, geeft geen inzicht in doelgroepbereik en/of 

het terugdringen van het aantal achterstandskinderen. 

 

2. De gemeente heeft rekening gehouden met eventueel benodigde tussentijdse bijsturing 

van het beleid. 

Er zijn geen afspraken gemaakt met uitvoerders over het aanleveren van 

managementinformatie waarop bijsturing zou kunnen plaatsvinden. 

 

Conclusie: niet voldaan. 

2.7 Politieke verantwoordelijkheid 

 

1. Het college en de raad hebben afspraken gemaakt over het tussentijds aanleveren 

van sturingsinformatie. 

 

1.Het college en de raad hebben afspraken gemaakt over het tussentijds aanleveren van 

sturingsinformatie. 

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Nota jeugd- en jongerenbeleid (2007) 

aandacht gevraagd voor het ondernemen van concrete acties om bestaande wachtlijsten in 

het peuterspeelzaalwerk weg te werken. Buiten jaarrapportages, heeft de commissie geen 

documenten aangetroffen met afspraken over het aanleveren van sturingsinformatie aan 

de raad (doelbereik, effectiviteit e.d.). OAB staat niet structureel geagendeerd op de 

raadsagenda. 

 

Conclusie: niet voldaan 
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3. Uitvoering onderwijsbeleid 

3.1 Beleidsmaatregelen 

 
1. De maatregelen zijn uitgevoerd;  

2. De maatregelen zijn binnen de kaders van de wet uitgevoerd; 

3. De toegekende financiële middelen waren toereikend om de maatregelen uit te 

voeren; 

4. De besteding van de toegekende middelen was rechtmatig. 

 

1. De maatregelen zijn uitgevoerd 

 

Voorschoolse educatie 

Het peuterspeelzaalwerk is geprofessionaliseerd en de wachtlijsten zijn weggewerkt. Het 

peuterspeelzaalwerk verzorgt minimaal drie dagdelen of 10 uur Voorschoolse Educatie voor 

doelgroepkinderen.  

 

Vroegschoolse educatie 

Voor basisscholen is met behulp van de overgangsregeling (2006 t/m 2008) het gebruik van 

het piramideproject gerealiseerd.  

 

Opstap(je)  

Het project Opstapje is niet goed van de grond gekomen. In een evaluatieverslag (2010) 

zijn kritische kanttekeningen gemaakt over de professionaliteit en het doelbereik van dit 

project. Het feit dat uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt, lijkt een goede uitvoering 

in de weg te staan.  

 

Onderwijsbegeleiding 

Onderwijsbegeleiding is conform de gemaakte afspraken uitgevoerd door het CEDIN.  

 

Advisering uitvoering OAB 

Het CEDIN besteedt uren aan de adviesfunctie. Deze uren zijn gedeclareerd (zie hoofdstuk 

4). Het is uit de aangeleverde stukken niet op te maken op welke manier en met welk 

resultaat CEDIN heeft geadviseerd. 

 

Conclusie: voldaan 
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2. De maatregelen zijn binnen de kaders van de wet uitgevoerd 

De gemeente krijgt van de Rijksoverheid veel vrijheid om het geld voor OAB naar eigen 

inzicht te besteden. Daar heeft de gemeente gebruik van gemaakt. De gemeente heeft 

ervoor gekozen om de door de rijksoverheid toegekende gelden grotendeels te besteden 

aan de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk. Zoals eerder vermeld is het de 

vraag of deze keuze binnen de kaders van de wet valt. Door te investeren in het reguliere 

peuterspeelzaalwerk zijn de doelgroepkinderen – te weten kinderen uit een zwak sociaal 

milieu (meer specifiek: kinderen uit de Oosterparkwijk, zie nota 2006) – namelijk enigszins 

uit het oog verloren. Met de financiële impuls vanuit de Rijksoverheid zijn maatregelen 

getroffen die met name gunstig zijn voor kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken 

(professionaliseren en wegwerken wachtlijsten). Het is onduidelijk in hoeverre de 

doelgroepkinderen door de genomen maatregelen ook daadwerkelijk zijn bereikt. 

 

Conclusie: deels voldaan 

 

3. De toegekende financiële middelen waren toereikend om de maatregelen uit te voeren 

Alle maatregelen zijn vanuit OAB gefinancierd, met uitzondering van de schoolbegeleiding, 

want dat zou niet rechtmatig zijn. Budgetoverschrijdingen zijn betaald vanuit OAB. Aan 

het einde van de beleidscyclus bleef €88.000 over die niet is besteed aan OAB en die 

terugbetaald moet worden aan het Rijk. Deze onderbenutting wordt verder toegelicht in 

hoofdstuk 4. 

 
Conclusie: voldaan 

 

Opmerking 1 (nieuwe situatie): 

Vanaf 2011 wordt de rijkssubsidie voor onderwijsachterstanden fors verlaagd. Gemeente 

Harlingen heeft besloten de tekorten aan te vullen met eigen middelen, waaronder 

structureel €15.000 voor opstap(je) en €50.000 voor VVE. 

 

 
4. De besteding van de toegekende middelen was rechtmatig 

De gemeente heeft de vrijheid de rijksgelden naar eigen inzicht te besteden, maar het 

moet wel voor OAB aangewend worden. Zoals eerder is aangegeven, is het de vraag of het 

gebruiken van OAB-gelden voor het reguliere peuterspeelzaalwerk voldoende bijdraagt aan 

een vermindering van onderwijsachterstanden. De door het rijk toegekende middelen 

betreffen immers een specifieke uitkering en het is zeer de vraag of deze middelen door 

de gemeente ook voldoende specifiek (lees: aan onderwijsachterstanden) zijn aangewend.  
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Maximaal 15 procent mag aan overhead besteed worden. De kosten voor Opstap(je) 

zijn onder deze 15 procentregeling geboekt. De kosten voor de advisering door CEDIN 

zouden strikt genomen ook moeten worden geboekt als overhead, maar worden in de SISA-

verantwoording opgegeven bij kosten voor voorschoolse educatie. Het is mogelijk dat de 

kosten voor overhead daarmee de 15 procent overstijgen, maar dat is niet te herleiden op 

basis van de door de gemeente aangeleverde boekhoudkundige stukken. Het lijkt erop dat 

de besteding van de toegekende gelden rechtmatig is verlopen, maar doordat de 

boekhouding onvoldoende transparant is (zie ook hoofdstuk 4), is dit niet te toetsen. 

 

Conclusie: onbekend 

 

3.2 Organisatie en regie 

 
1. De gemeente heeft haar rol, taken en verantwoordelijkheden uitgevoerd; 

2. De uitvoerende instanties hebben hun rol, taken en verantwoordelijkheden 

uitgevoerd; 

3. De overeengekomen overlegstructuur is gehandhaafd. 

 

We moeten in de eerste plaats concluderen dat er geen rollen, taken en 

verantwoordelijkheden zijn vastgelegd (zie ook paragraaf 2.4). Het is daarmee lastig te 

toetsen of iedereen zich aan zijn/haar beoogde rollen en taken heeft gehouden. We 

kunnen op basis van de documenten wel globaal aangeven hoe het proces van organisatie 

en regie is verlopen. 

 

1. De gemeente heeft haar rol, taken en verantwoordelijkheden uitgevoerd 

De gemeente heeft geen actieve regierol. Wel heeft de gemeente de meest elementaire 

taken uitgevoerd: het toekennen van gelden en het controleren van de bestedingen. De 

wijze waarop dit proces is verlopen, lijkt sterk op eenrichtingsverkeer: de gemeente maakt 

keuzes over de toekenning van de OAB-gelden zonder alternatieven te overwegen en 

zonder hierbij in structureel overleg te treden met andere relevante actoren. 

 

Conclusie: deels voldaan.  
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2. De uitvoerende instanties hebben hun rol, taken en verantwoordelijkheden uitgevoerd 

 

Scholen 

De scholen hebben vroegschoolse educatie aangeboden en deels gefinancierd met het geld 

dat zij als overgangsregeling ontvingen van de gemeente. 

 

SPH 

SPH heeft het peuterspeelzaalwerk geprofessionaliseerd volgens plan en de wachtlijsten 

weggewerkt. 

 

CEDIN 

Medewerkers hebben de onderwijsbegeleiding uitgevoerd en de adviesrol op zich genomen. 

 

Opstap(je) 

Er is een organisatie ingericht, maar door gebrek aan professionele krachten komt het 

project nog moeilijk van de grond. 

 

Conclusie: voldaan. 

 

3. De overeengekomen overlegstructuur is gehandhaafd 

Het OOGO heeft het OAB na een jaar als agendapunt verwijderd en het OAB is gedurende 

twee jaar niet besproken. De focus van het overleg lag vooral op het Integrale 

Huisvestingsplan (zie notulen OOGO). Als het over OAB ging, dan ging het vooral over de 

facilitering en professionalisering (hoe staat het ervoor) van het peuterspeelzaalwerk en 

niet over het niveau van de onderwijsachterstanden in gemeente Harlingen en over 

mogelijke oplossingsrichtingen.  

 

Conclusie: niet voldaan 

Het OAB is gedurende twee jaar niet besproken en het OAB is geen structureel terugkerend 

agendapunt. De beoogde oprichting van een werkgroep (OOGO-verslag, januari 2006) is 

nooit van de grond gekomen. 

 

Opmerking 1 (nieuwe situatie): 

Vanaf 2011 staat het OAB weer prominenter op de beleidsagenda. De invoering van de Wet 

OKE en de intensivering van het LEA-overleg houden hiermee verband. 
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 3.3 Verantwoording 

 
1. Uitvoerende instanties hebben financiële verantwoording afgelegd aan de 

gemeente; 

2. Uitvoerende instanties hebben inhoudelijke verantwoording afgelegd aan de 

gemeente. 

 

1. Uitvoerende instanties hebben financiële verantwoording afgelegd aan de gemeente. 

Met SPH en CEDIN zijn afspraken gemaakt over een financiële verantwoording. Met de 

scholen en Opstap(je) niet. SPH levert elk jaar een jaarverslag in met een inhoudelijke en 

financiële verantwoording. Op basis van die verantwoording wordt de subsidie 

daadwerkelijk toegekend. Het CEDIN levert jaarlijks een verantwoording in over de 

uitgevoerde schoolonderzoeken in het kader van schoolbegeleiding. Kosten die gemaakt 

worden als adviseur bij de uitvoering van het OAB worden zonder verantwoording 

gedeclareerd op basis van een uurtarief. 

 

Conclusie: voldaan 

 

2. Uitvoerende instanties hebben inhoudelijke verantwoording afgelegd aan de gemeente 

De afspraken over de inhoudelijke verantwoording zijn summier (zie paragraaf 2.6). SPH 

levert elk jaar een jaarverslag in met een inhoudelijke en financiële verantwoording. 

Inhoudelijk wordt vooral ingegaan op het professionaliseringsniveau en de omvang van de 

wachtlijsten. Of de investeringen in het peuterspeelzaalwerk bijdragen aan het voorkomen 

of terugdringen van onderwijsachterstanden wordt niet gerapporteerd.  

Medio 2010 is het project opstap(je) geëvalueerd. Daarbij zijn ook cijfers over 

deelname gepubliceerd.  

CEDIN geeft geen inhoudelijke verantwoording, alleen cijfers over het aantal 

uitgevoerde schoolonderzoeken. Hoe CEDIN de uren die gedeclareerd zijn voor advies 

precies heeft ingevuld, is onbekend. 

 

Conclusie: deels voldaan 

Partijen waarmee afspraken zijn gemaakt, hebben zich aan deze afspraken gehouden. 

Tegelijkertijd moeten we concluderen dat de inhoudelijke verantwoording door de 

uitvoerende instanties summier is en geen inzicht biedt in het doelgroepbereik, noch in de 

realisatie van het achterliggende doel, te weten het terugdringen van 

onderwijsachterstanden.  
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3.4 Monitoring 

 

1. De gemeente heeft het doelbereik gemonitord. 

 

Er zijn geen smart doelen geformuleerd, dus het doelbereik is niet meetbaar. De gemeente 

heeft wel de professionaliseringsgraad van de peuterspeelzalen gemeten en de omvang van 

de wachtlijsten in het peuterspeelzaalwerk. Het aantal deelnemende peuters wordt als 

indicator gebruikt in de SISA-verantwoording. Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt 

tussen doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen is het impliciete doel van het OAB, 

het terugbrengen van onderwijsachterstanden in Harlingen, ondergesneeuwd geraakt en 

niet gemonitord. De wachtlijsten zijn weg en het peuterspeelzaalwerk is helemaal 

geprofessionaliseerd tot niveau 2. De vraag is alleen of de kinderen met een achterstand 

bereikt zijn.  

 

Conclusie: niet voldaan 

 

3.5 Politieke verantwoordelijkheid  

 

1. Het college heeft de raad geïnformeerd over doelbereik; 

2. De evaluatie(s) van het beleid zijn aantoonbaar ingezet om bij te sturen. 

 

1. Het college heeft de raad geïnformeerd over doelbereik; 

De raad beslist waar geld aan wordt toegekend, maar ontvangt geen sturingsinformatie of 

de gelden doelmatig zijn aangewend, noch informatie over de effectiviteit van de gedane 

investeringen. Wel ontvangen zij het jaarverslag van SPH. Het college heeft de raad niet 

geïnformeerd over doelbereik. 

 

Conclusie: niet voldaan 

Uit de interviews komt naar voren dat er onder raadsleden enige terughoudendheid 

bestaat over het uitvoeren van hun controlerende taak. Raadsleden hebben een breed 

pakket aan taken en het is volgens hen niet doenlijk om alles gedetailleerd te controleren. 

De raad heeft de afgelopen jaren geen actieve betrokkenheid met het OAB getoond en ook 

niet om sturingsinformatie over het OAB gevraagd. De raad stelt echter wel prijs op het 

structureel aangeleverd krijgen van sturingsinformatie, bijvoorbeeld één of twee keer per 

jaar. Voorwaarde daarbij is dat deze informatie op maat wordt aangeboden, bijvoorbeeld 

aan de hand van overzichtelijke indicatoren over doelbereik. Dergelijke informatie kan 
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door de raad worden gebruikt om haar controlerende taak uit te voeren en om – indien 

nodig – het beleid tussentijds bij te sturen. 

 

2. De evaluatie(s) van het beleid zijn aantoonbaar ingezet om bij te sturen. 

Er zijn geen evaluaties geweest, dus ook geen bijsturing. 

 

Conclusie: niet voldaan 

 

3.6 Beleidsdoelen 

 

1. Doeltreffendheid: de doelen zijn gerealiseerd; 

2. Doelmatigheid: de doelen zijn op de meest efficiënte wijze gerealiseerd. 

 

1. Doeltreffendheid: de doelen zijn gerealiseerd; 

De gemeente Harlingen heeft over het OAB geen SMART-doelen geformuleerd (zie 

paragraaf 2.2). Door het ontbreken van SMART-doelen is het niet mogelijk om te 

beoordelen of deze zijn gerealiseerd. Op basis van de interviews en de door ons 

bestudeerde beleidsdocumenten komt wel de impliciete veronderstelling naar voren dat de 

genomen maatregelen, zoals het professionaliseren van het reguliere peuterspeelzaalwerk 

en het aanbieden van een erkend VVE-programma, een positieve bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van (groepen) kinderen. Mogelijk klopt deze veronderstelling, hoewel dat met 

de huidige monitorings- en verantwoordingssystematiek onvoldoende kan worden 

aangetoond. In de verantwoording wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen 

doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen. Ook worden doelgroepkinderen niet 

gedurende langere tijd gemonitord (bijvoorbeeld aan de hand van een cohortonderzoek 

over hun onderwijsloopbaan). Bovendien is het lastig, en soms zelfs onmogelijk, om 

causale relaties te leggen tussen de genomen maatregelen en de realisatie van doelen, 

zeker wanneer het gaat om maatschappelijke effecten. Het aantonen dat het bieden van 

voorschoolse educatie heeft bijgedragen aan dat kinderen na de middelbare school een 

startkwalificatie halen en vervolgens ‘goed terecht komen in de samenleving’ is een 

complexe opgave. De tijdspanne is groot en andere factoren (buiten de inspanningen van 

de gemeente) kunnen invloedrijker zijn. 

 Buiten deze nuancering over het kunnen aantonen van doelbereik, kunnen we in elk 

geval concluderen dat het peuterspeelzaalwerk sterk is geprofessionaliseerd, dat er geen 

wachtlijsten meer zijn en dat er vanaf 2011 belangrijke stappen zijn genomen om 

achterstandskinderen beter te kunnen signaleren en bereiken.  
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Conclusie: deels voldaan 

De gemeente Harlingen heeft de OAB-gelden vooral ingezet om het peuterspeelzaalwerk te 

professionaliseren. Deze maatregel is met succes uitgevoerd. De investering heeft er zelfs 

toe geleid dat de gemeente Harlingen op dit moment voldoet aan alle wettelijke vereisten 

in het kader van de Wet OKE. De gemeente geeft echter geen inzicht in het aantal 

doelgroepkinderen dat de peuterspeelzaal bezoekt. Het blijft dan ook de vraag in hoeverre 

doelgroepkinderen op dit moment de peuterspeelzaal bezoeken en deelnemen aan het 

VVE-programma. Daarnaast is het de vraag of de huisbezoeken door medewerkers van 

Opstap(je) een voldoende doelgroepbereik hebben en voldoende effectief zijn.  

 

2. Doelmatigheid: de doelen zijn op de meest efficiënte wijze gerealiseerd. 

De professionalisering van het peuterspeelzaalwerk is een feit. Deze professionalisering is 

zondermeer positief voor Harlingse peuters. Het OAB beoogt onderwijsachterstanden terug 

te brengen, maar de genomen maatregelen hebben niet specifiek betrekking op 

doelgroepkinderen, maar op alle Harlingse kinderen. Het is daarmee onduidelijk of de 

genomen maatregelen het meest geëigend zijn. Ook zijn door gemeente Harlingen geen 

alternatieve maatregelen overwogen. Het is dus niet aantoonbaar of de gekozen opzet 

(professionalisering regulier peuterspeelzaalwerk) efficiënter is dan een andere opzet 

(bijvoorbeeld specifiek op de doelgroep gerichte vroegsignalering en 

preventiemaatregelen).  

 

Conclusie: onbekend 

Het professionaliseren van het peuterspeelzaalwerk met gebruikmaking van OAB-gelden is 

positief – het peuterspeelzaalwerk is immers sterk verbeterd – maar het is de vraag in 

hoeverre de kinderen waar het daadwerkelijk om gaat hier ook van hebben geprofiteerd. 

Dit punt is het gevolg van de keuze van de gemeente om investeringen in het bestrijden 

van achterstanden ook ten goede te laten komen van andere kinderen. Een aanpak op 

maat was wellicht doelmatiger geweest, maar hierover kunnen we geen uitspraken doen.  
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4. Beleidsfinanciering 

Beleidsmedewerkers van gemeente Harlingen hebben via e-mail aangegeven dat de voor 

dit onderzoek meest relevante onderdelen van het onderwijsbeleid op de volgende wijze 

worden gefinancierd (tabel 3). 

 

Tabel 3: financiering producten onderwijsbeleid 

 Post Middelen 

1 Onderwijsbegeleiding Rijk en eigen middelen 

2 Onderwijsachterstandenbeleid  

2a Opstap(je) Rijk: OAB-middelen 

2b Overgangsregeling VVE-project vroegschools Rijk: OAB-middelen 

2c Peuterspeelzaalwerk VVE-project Rijk: OAB-middelen 

2d CEDIN (advies OAB) Rijk: OAB-middelen 

3 Hummelklubke (peutersoos) Eigen middelen 

4 Peuterspeelzaalwerk regulier Rijk en eigen middelen 

5 Leerlingenvervoer speciaal onderwijs Rijk en eigen middelen 

6 Leerlingenvervoer zwem- en gymonderwijs Eigen middelen  
Bron: gemeente Harlingen 

4.1 Kosten onderwijsbeleid 

Tabel 4 is een overzicht van de geraamde en uitgegeven kosten aan onderwijsbeleid in de 

jaren 2006-2010. Het overzicht is niet volledig, omdat de gemeente op verzoek van de 

onderzoekers alleen cijfers heeft aangeleverd over de producten die onderwerp waren van 

het onderzoek. Aan het verzoek van de onderzoekers om de totale ramingen en kosten van 

het onderwijsbeleid aan te leveren, heeft gemeente Harlingen geen gehoor gegeven7. De 

totalen die in de tabel worden getoond, zijn dan ook berekend door de getoonde (en voor 

dit onderzoek meest relevante) deelposten van het onderwijsbeleid op te tellen. Uit de 

jaarstukken valt op te maken dat op het gehele programma onderwijs ongeveer 6 miljoen 

euro per jaar aan uitgaven geboekt wordt. Posten die in tabel 4 ontbreken zijn huisvesting, 

middelbaar onderwijs, openbaar basisonderwijs (lumpsum  financiering), leerplicht, 

krachtenbundeling basisonderwijs, overige onderwijsvoorzieningen en volwasseneneducatie. 

De ramingen voor OAB in de jaren 2008 t/m 2010 ontbreken. 

 

De interne kosten voor de uitvoering van het onderwijsbeleid worden geboekt als 

doorberekening kostenpost (kp). Ervan uitgaande dat in de tabel alle doorberekeningen 

voor alle opgenomen kostenposten zijn opgenomen, fluctueren de interne kosten voor de 

gekozen beleidsvelden tussen 9% en 16% van de totale kosten. 

                                                 
7
 Totaalbedragen voor het gehele onderwijsbeleid staan wel vermeld in de jaarverslagen van de gemeente, maar 

de door de gemeente aangeleverde bedragen voor de verschillende producten (tabel 4) komen niet altijd overeen 

met de bedragen die genoemd worden in de jaarverslagen. Daarom is besloten alleen de aangeleverde informatie 

te tonen. 
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Tabel 4: kosten van onderdelen van onderwijsbeleid 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

 raming werkelijk raming werkelijk raming werkelijk raming werkelijk raming werkelijk 

Onderwijsbegeleiding   119.140      95.618      60.000      46.284      60.000      83.209      50.000      29.358      50.000      62.856  

doorberekening kp aan onderwijs en welzijn        6.222         2.635         2.422         2.264         2.377         2.377         2.736                -           1.673   

           vervoerskosten leerlingen die scholen elders bezoeken   318.150    321.406    326.000    250.335    275.000    176.407    226.000    178.948    200.000    198.789  

bijdrage aan ouders        3.000                -                  -                  -          

doorberekening kp aan onderwijs en welzijn     21.777      45.439      30.275      22.033      35.660      37.411      34.195      38.439      58.666      48.325  

 VVE   175.000    101.697             709     319.515     150.347     138.163  

onderwijskansenproject (beëindigd 1-1-2007)     25.000         5.440          

doorberekening kp aan onderwijs en welzijn     34.221      31.124      21.193      18.004      17.830      19.960      23.936      37.004      20.911      22.273  

 vervoerskosten gymonderwijs     26.395      26.301      21.650      20.283      18.000      14.708      18.000      15.187      18.000      16.217  

vervoerskosten zwemonderwijs     40.435      45.900      40.850      37.411      41.300      26.364      35.000      27.404      35.000      39.875  

doorberekening kp aan onderwijs en welzijn        4.667         3.846         4.541         3.477         4.457         1.835         5.129         3.005         1.673         7.612  

TOTAAL   774.007    679.407    506.931    400.801    454.624    681.787    394.996    479.692    385.923    534.110  

 interne kosten     66.887      83.045      58.431      45.779      60.324      61.583      65.996      78.448      82.923      78.209  

% interne kosten van totale kosten 9% 12% 12% 11% 13% 9% 17% 16% 21% 15% 
Bron: gemeente Harlingen 
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4.2 Kosten OAB 

Tabel 5 geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het OAB in de jaren 2006 

t/m 2010. De inkomsten staan in de kolom cfi-beschikking. Dit bedrag wordt elk jaar door 

de Rijksoverheid (en daarbinnen het cfi) vastgesteld. Het aantal achterstandskinderen 

waarop de uitkering is gebaseerd is tijdens de beleidsperiode niet opnieuw vastgesteld. De 

hoogte van het bedrag is wel elk jaar verhoogd op basis van indexering. De uitkering loopt 

van augustus 2006 tot augustus 2010, waardor de bedragen in 2006 en 2010 lager zijn dan 

in de jaren 2007 t/m 2009. In de kolom ‘extra VVE’ staan bedragen genoemd die uit eigen 

middelen zijn aangewend voor VVE. Waarom de gemeente eigen middelen heeft 

aangewend terwijl er nog rijksbudget was, is onduidelijk. 

De kosten verschillen sterk tussen de jaren; dit heeft vooral te maken met 

boekhoudkundige processen. Er is halverwege de beleidscyclus een begin gemaakt met een 

nieuw boekhoudkundig systeem waardoor er grote achterstanden zijn ontstaan die later 

met terugwerkende kracht zijn hersteld. 

Aan het einde van de beleidscyclus van vier jaar is een bedrag van 88.000 euro 

overgebleven wat niet is besteed aan OAB en wat terugbetaald moet worden aan het Rijk. 

 

Tabel 5: kosten onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 

  cf beschikking   

 uitgaven inkomsten extra vve saldo 

2006 27.612              53.010,00                                       -        25.398,00  

2007 375            132.594,75                    6.837,40   164.455,15  

2008 319.515            154.651,25                        16.409,76      16.001,16  

2009 150.347            169.004,25                          9.572,54      44.230,95  

2010 138.163            106.678,75       12.746,70  

20108                75.368,75                                       -     

 636.012            691.307,75                        32.819,70    88.115,45 
Bron: gemeente Harlingen 

 

De rekenkamercommissie heeft gemeente Harlingen verzocht een overzicht te geven van 

de lasten per deelpost van het OAB. Dus een overzicht van de kosten voor:  

 voorschoolse educatie - regulier peuterspeelzaalwerk,  

 voorschoolse educatie – VVE-projecten in het peuterspeelzaalwerk,  

 vroegschoolse educatie – VVE-projecten op basisscholen,  

 gezinshulp - opstap en opstapje,  

 overige kosten – advies door CEDIN en eventuele andere overige kosten.  

                                                 
8 Na invoering Wet OKE. 
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Als gevolg van dat verzoek ontving de commissie een excelsheet met alle facturen en 

declaraties van de jaren 2006 t/m 2010 die op de kostenplaats OAB zijn geboekt. Omdat 

het niet uitvoerbaar is al deze kosten te groeperen naar de genoemde deelposten, kan de 

commissie geen overzicht laten zien. Uit de sheet blijkt echter wel, dat bijna het gehele 

budget is besteed aan de professionalisering, uitbreiding en exploitatie van het 

peuterspeelzaalwerk. Welk deel van deze kosten specifiek naar VVE-middelen binnen het 

peuterspeelzaalwerk is gegaan, is niet aantoonbaar. Vroegschoolse educatie, 

opstap/opstapje en advies bij de uitvoering van het onderwijsbeleid door het CEDIN maken 

slechts een klein deel uit van de begroting. Er is geen budget voor het OAB besteed aan 

andere dan deze zaken. 

 

4.3 Toekenning van gelden onderwijsachterstandenbeleid 

 

Onderwijsbegeleiding 

Vanaf augustus 2007 is de stelselwijziging Schoolbegeleiding ingegaan. Schoolbesturen 

ontvangen vanaf dat moment zelf middelen voor onderwijsbegeleiding via de lumpsum-

financiering van het Rijk. Gemeente Harlingen heeft met de basisscholen afgesproken dat 

alle onderwijsbegeleiding wordt uitgevoerd door CEDIN. De scholen maken het bedrag dat 

zij ontvangen van het Rijk over naar CEDIN. CEDIN maakt afspraken met de gemeente over 

het maximaal te besteden bedrag in de vorm van een offerte. Afrekening vindt plaats op 

basis van nacalculatie. De gemeente vult het geld dat door de scholen wordt betaald aan 

tot het factuurbedrag. Hiervoor wordt jaarlijks €50.000 begroot. In de Jaarrekening 

fluctueert het bedrag, omdat er bedragen feitelijk op een ander kalenderjaar geboekt 

hadden moeten worden. In 2008 is een deel van 2007 verantwoord, in 2010 een deel van 

2009. Na 2008 is er gemiddeld door de gemeente €50.0000 aan eigen middelen besteed 

voor onderwijsbegeleiding. CEDIN levert een financiële verantwoording op aan de 

gemeente.  

Scholen zijn niet verplicht mee te werken aan deze constructie, één school doet 

dat dan ook niet. Aangezien de rijksbijdrage voor schoolbegeleiding in de lumpsum-

financiering opgenomen is, mag het geld naar eigen inzicht besteed worden door de 

scholen. De aanvulling door de gemeente wordt uit eigen middelen betaald. Dit is 

rechtmatig. 
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Onderwijsachterstandenbeleid 

Het Rijk heeft op basis van de gewichtenregeling (opleidingsniveau van de ouders) 

vastgesteld hoeveel achterstandskinderen in gemeente Harlingen wonen. Peildatum daarbij 

was oktober 2004. Het aantal gewichtenleerlingen in gemeente Harlingen is vastgesteld op 

17. Er is op nationaal niveau een bedrag per kind met een gewicht vastgesteld voor de 

bestrijding van onderwijsachterstanden. Gemeente Harlingen ontvangt het geld voor OAB 

als een specifieke uitkering die verantwoord moet worden met behulp van een SISA-

verantwoordingsformulier. De gelden zijn elk jaar met behulp van het formulier 

verantwoord. Een accountantscontrole is niet verplicht, maar wel elk jaar door een 

accountantsbureau afgegeven. Volgens de AMvB moet de uitkering besteed worden aan 

doelgroepkinderen. De gemeente mag de doelgroepkinderen zelf bepalen, maar de keuze 

moet wel ‘expliciet zijn en goed onderbouwd’. Gemeente Harlingen heeft in eerste 

instantie de doelgroep bepaald als ‘kinderen woonachtig in de Oosterparkwijk of kinderen 

die een school of andere voorziening bezoeken in de Oosterparkwijk’. Vervolgens heeft 

gemeente Harlingen het grootste deel van het geld besteed aan de exploitatie en 

professionalisering van het gehele peuterspeelzaalwerk en het wegwerken van de 

wachtlijsten daarbinnen. Dit is niet rechtmatig.  

 

Opstap(je) 

Het ontstaan van Opstap(je) is niet goed te achterhalen. Er is geen plan van aanpak 

geschreven. Er is door de gemeente besloten dat Opstap(je) €15.000 per jaar mag 

besteden. Gemaakte kosten worden bij de gemeente gedeclareerd; er is geen sprake van 

een voorfinanciering door middel van een subsidie. In 2009 is ongeveer 1.000 euro 

gedeclareerd. Er is éénmalig een evaluatierapport opgeleverd van Opstap(je) (2010) waarin 

het aantal bezochte gezinnen wordt gerapporteerd evenals het aantal afgebroken 

trajecten. Uit de evaluatie blijkt dat de organisatie van Opstap(je) veel te wensen overlaat. 

Desondanks is besloten het project te continueren en een bedrag van €15.000 te 

reserveren. In 2010 wordt meer gedeclareerd (maximaal €5.000, maar dit is een schatting, 

aangezien wij op basis van de door de gemeente verstrekte gegevens de declaraties niet 

met zekerheid aan Opstap(je) kunnen toewijzen). Er worden geen inhoudelijke 

verantwoordingen meer opgeleverd. Opstap(je) wordt gefinancierd vanuit de 15% van het 

OAB-geld dat mag worden besteed aan coördinerende/overige taken waaraan geen eisen 

zijn verbonden en daarom is de toekenning van gelden aan dit project rechtmatig. 
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Overgangsregeling VVE-project vroegschools  

De overgangsregeling vroegschoolse educatie geldt alleen voor de jaren 2006 t/m 2008. De 

gemeente mag een deel van het OAB-geld besteden aan vroegschoolse educatie, zodat 

scholen de tijd hebben om de vroegschoolse educatie zelf te gaan organiseren. De 

gemeente heeft besloten in het eerste jaar elke school €10.000 toe te kennen en in het 

tweede jaar €5.000. Deze gelden hoeven door de scholen niet verantwoord te worden. 

Gemeenten mogen deze overgangsfase financieren vanuit het OAB. Dit is rechtmatig. 

 

Peuterspeelzaalwerk VVE-project 

Het gebruik van VVE-programma’s op peuterspeelzalen wordt gefinancierd met behulp van 

het geld dat SPH ontvangt van de gemeente uit de specifieke Rijksuitkering OAB. Deze 

uitkering is bedoeld voor dit soort programma’s en is daarom een rechtmatige besteding. 

Voor het proces van financiering en verantwoording zie verder ‘peuterspeelzaalwerk 

regulier’.  

 

CEDIN (advies OAB) 

Gemeente Harlingen heeft CEDIN gevraagd te ondersteunen bij de uitvoering van het OAB. 

Het CEDIN neemt hiervoor uren op in de offerte voor onderwijsbegeleiding. Afrekening 

vindt plaats op basis van nacalculatie. Een inhoudelijke verantwoording over de bestede 

uren ontbreekt. Het is de onderzoekers dan ook niet duidelijk wat CEDIN precies doet met 

die uren. De uren worden betaald met geld uit het OAB-budget. Volgens de AMvB zou dit 

geld moeten worden weggeschreven onder de 15% overhead die wettelijk is toegestaan. De 

gemeente boekt deze uren echter onder ‘voorschoolse educatie’ in de SISA-verantwoording. 

Dit is niet toegestaan. De besteding is echter wel rechtmatig. 

 

Hummelklubke 

Het Hummelklubke is een peutersoos dat geen VVE-programma aanbiedt en daarom niet uit 

de subsidie ter bestrijding van de onderwijsachterstanden gefinancierd mag worden. Het 

Hummelklubke vraagt elk jaar een gemeentelijke subsidie aan volgens de gemeentelijke 

verordening. De subsidie wordt betaald uit eigen middelen. Dit is rechtmatig. 

 

Peuterspeelzaalwerk regulier 

SPH vraagt elk jaar een subsidie aan met behulp van de daarvoor ontwikkelde 

aanvraagformulieren van de gemeente. Vervolgens ontvangt SPH een voorfinanciering. Na 

het ontvangen van het inhoudelijke en financiële jaarverslag wordt de subsidie definitief 

gemaakt. Volgens tabel 3 wordt het reguliere peuterspeelzaalwerk bekostigd uit algemene 
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middelen. In de subsidieaanvragen die wij hebben ontvangen wordt telkens expliciet 

‘exclusief VVE’ vermeld. De subsidieaanvraag is een aanvraag voor de bekostiging van de 

gehele exploitatiebegroting. Een aparte aanvraag voor de bekostiging van VVE-projecten 

hebben we niet aangetroffen. Uit de SISA-verantwoordingen blijkt dat er bedragen ter 

hoogte van de gehele exploitatiebegroting uit de middelen voor OAB worden uitgekeerd 

aan SPH met de omschrijving ‘VVE’. We hebben geen subsidieverstrekking uit eigen 

middelen gezien aan SPH voor regulier peuterspeelzaalwerk. We kunnen hieruit 

concluderen dat het reguliere peuterspeelzaalwerk in de periode 2006-2010 geheel 

gefinancierd is uit Rijksgelden voor OAB. Dit is niet rechtmatig, aangezien het een 

specifieke uitkering betreft die besteed moet worden aan erkende VVE-middelen die 

worden aangeboden aan de doelgroepkinderen. 

 Hierover hebben we vragen gesteld aan medewerkers van de gemeente. Het 

antwoord was dat de invoering van een nieuw boekhoudkundig pakket en het verloop van 

medewerkers bij de afdeling financiering ertoe hebben geleid dat het haast onmogelijk is 

geworden alles achteraf nog goed in kaart te brengen. Ook zegt de gemeente zelf dat de 

besteding van OAB-gelden eigenlijk anders had gemoeten. Er is destijds een aantal 

boekhoudkundige correcties doorgevoerd die zijn goedgekeurd door de accountant en 

daarom wordt de gehele beleidsfinanciering door de gemeente zelf toch als rechtmatig 

beschouwd.  

Vanaf augustus 2010 ontvangt gemeente Harlingen een substantieel lager bedrag 

voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, waardoor SPH niet zonder eigen middelen 

kan blijven functioneren op het niveau dat is bereikt met het geld voor OAB. In 2011 is een 

begrotingswijziging gemaakt. Het peuterspeelzaalwerk wordt nu grotendeels door de 

gemeente betaald. De Rijksbijdrage voor VVE van €54.000 wordt nu ingezet specifiek voor 

het extra dagdeel voorschoolse educatie aan doelgroepkinderen. Daarnaast is structureel 

€50.000 uit eigen middelen vrijgemaakt als bijdrage aan de exploitatie VVE.9 Ook is er 

€20.000 beschikbaar voor de omvorming naar de wettelijke eisen VVE. De gemeente is 

voornemens een evaluatie uit te voeren om te bepalen of de €20.000 euro structureel 

toegekend moet worden om het peuterspeelzaalwerk op het gewenste niveau te houden. 

 

Leerlingenvervoer speciaal onderwijs 

De uitgaven zijn verminderd van €321.405 naar €198.788 in 2010. Reden hiervoor is een 

geslaagde Europese aanbesteding in een groter gemeentelijk verband (6 gemeenten) en 

een strikter toekenningbeleid. Overigens is hier sprake van een open eindregeling, 

                                                 
9
 raadsbesluit juni 2011 



 36 

waardoor door een toename van aanvragen de kosten weer kunnen oplopen. Deze 

besteding is rechtmatig. 

 

Leerlingenvervoer zwem- en gymonderwijs 

Het leerlingenvervoer voor zwem- en gymonderwijs wordt betaald uit eigen middelen. 

Vanaf 2006 is er een dalende trend in de kosten voor gymvervoer vanwege een scherpe 

aanbesteding. Ondanks de aanbesteding voor zwemvervoer lopen de kosten in 2010 op 

vanwege een zeer grote toename van het aantal leerlingen in groep 3 en 4 (doelgroep) van 

de Michaëlschool, waardoor twee extra taxibussen worden ingezet. Deze besteding is 

rechtmatig. 
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Bijlage 1: begrippenlijst 

 
CEDIN CEDIN is een organisatie voor educatieve dienstverlening in Noord-

Nederland. Gemeente Harlingen maakt gebruik van de diensten van CEDIN 

voor 1) het adviseren over de uitvoering van het 

onderwijsachterstandenbeleid en 2) het uitvoeren van schoolonderzoeken 

onder kinderen (o.a. bepalen taalniveau, dyslexie, dyscalculie). 

LEA Lokale Educatieve Agenda (LEA) is geïntroduceerd als een instrument om 

het lokale onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven na de wetswijzigingen 

in het onderwijs(achterstanden)beleid in 2006. Het is een instrument voor 

gemeenten, schoolbesturen en overige partners om in ‘nieuwe 

verhoudingen’ (meer gelijkwaardige verhoudingen) tot gezamenlijke 

afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid. In Harlingen wordt 

LEA pas vanaf november 2010 gehouden. Tot die tijd was het OOGO. LEA is 

dus de opvolger en vervanger. 

KDV Kinderdagverblijven (KDV) houden zich bezig met kinderopvang als 

aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. In kinderdagverblijven 

worden kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar opgevangen. In Harlingen zijn er 

diverse kinderdagverblijven. Ook zijn er gastouders, die kinderen bij hen 

thuis opvangen. Gastouders zijn veelal aangesloten bij Stichting 

Kinderopvang Friesland. 

OAB Onderwijsachterstandenbeleid is bedoeld om leerachterstanden te 

voorkomen en om eenmaal opgelopen achterstanden te verminderen. Het 

onderwijsachterstandenbeleid is neergelegd in landelijke wet- en 

regelgeving. De aard en intensiteit van de problemen die leiden tot 

onderwijsachterstanden, verschillen per gemeente. In 2005 had ruim een 

kwart van de Harlingse leerlingen in het basisonderwijs een achterstand 

(Kinderen in Tel, Verweij-Jonker). Landelijk gezien is dat een relatief hoog 

percentage. 

Het Rijk bepaalt met de Algemene Maatregel van Bestuur 

Onderwijsachterstandenbeleid (AMvB) 2006-2010 dat gemeenten de 

mogelijkheid hebben om de doelstelling van het onderwijsachterstanden-

beleid te vertalen naar de lokale situatie. Daarmee kunnen gemeenten zelf 

kiezen waar zij de beschikbaar gestelde middelen inzetten. Voor het OAB 

ontvangt de gemeente Harlingen geld van het Rijk. Dit kan worden gebruikt 

voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en schakelklassen. Maximaal 15% 

van de specifieke uitkering kan worden uitgegeven aan coördinerende of 

overige activiteiten die zijn gerelateerd aan het onderwijsachterstanden-

beleid. 

Gemeenten en scholen zijn verplicht om samen afspraken te maken over het 

verbeteren van de leerprestaties van leerlingen met een achterstand. Sinds 

de invoering van het OAB in 2006 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 

voorschoolse educatie en voor schakelklassen en zijn scholen 

verantwoordelijk voor vroegschoolse educatie. 

OKE Wet Ontwikkelingskansen door Educatie (OKE) biedt jonge kinderen met 

een taalachterstand kansen om die achterstand in te halen. De Eerste 

Kamer heeft de wet op 6 juli 2010 aangenomen. De Wet OKE is daarmee de 

opvolger van het OAB. Gemeenten hebben sinds 1 augustus 2010 de 

wettelijke verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te doen 

aan alle jonge kinderen met taalachterstand. Voor de uitvoering van de 

nieuwe wettelijke taken heeft het Rijk extra middelen toegevoegd aan het 

Gemeentefonds en de Specifieke Uitkering voor onderwijsachterstanden-

beleid. 

Onderwijsbegeleiding Onderwijsbegeleiding staat in dit rapport voor de schoolonderzoeken die 

door CEDIN worden uitgevoerd wanneer scholen een bepaalde achterstand 

vermoeden. 
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OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). De Wet primair onderwijs 

schrijft voor dat de gemeente op overeenstemming gericht overleg dient te 

voeren met vertegenwoordigers van de besturen van de scholen in de 

gemeente, alvorens het college en/of de gemeenteraad rechtsgeldig 

besluiten kan nemen met betrekking tot het lokale onderwijsbeleid. De wet 

schrijft verder voor dat de gemeenteraad de procedure vaststelt voor dit 

overleg. Dit overlegorgaan is in november 2010 vervangen door de LEA. 

Opstap & Opstapje Opstap(je) Harlingen is een project waarbij peuters en kleuters, met een 

(vergrote kans op) ontwikkelings- en/of taalachterstand, spelenderwijs 

leren. Een vaste spelbegeleidster gaat (twee)wekelijks op huisbezoek en 

ondersteunt het gezin bij spel- en leesactiviteiten. Op deze manier draagt 

Opstap(je) bij aan de ontwikkeling van 2 tot 6-jarige kinderen uit Harlingen, 

Midlum en Wijnaldum. Opstapje is speciaal ontwikkeld voor kinderen tussen 

de 2-4 jaar. Opstap richt zich op de 4 tot 6-jarigen. Deelname aan het 

programma gebeurt op vrijwillige basis. 

Piramide-project Piramide is een erkend VVE-programma dat jonge kinderen op een speelse 
manier in hun ontwikkeling stimuleert. Het is een totaalprogramma met 
aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden die in samenhang aan bod komen. 
De methode richt zich op kinderen van 0 tot 7 jaar, van peuterspeelzaal tot 
en met groep 3 van de basisschool. Voor kinderen die extra ondersteuning 
nodig hebben, is een tutorprogramma beschikbaar. Piramide is ontwikkeld 
door Cito. 

SPH Stichting Peuterspeelzaalwerk Harlingen (SPH) is een welzijnsvoorziening 
in Harlingen die kinderen van 2 tot 4 jaar twee keer per week kunnen 
bezoeken. Voor 3-jarigen is er een mogelijkheid om eventueel een extra 
dagdeel te volgen. SPH wordt geleid door professionele beroepskrachten. 
SPH biedt verzorging en begeleidt peuters in hun ontwikkeling. Ook krijgen 
peuters een goede voorbereiding op de basisschool.  

Voorschoolse 
educatie 

Voorschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. 

Gemeenten bepalen zelf welke kinderen in aanmerking komen voor 

voorschoolse educatie. 

Vroegschoolse 
educatie 

Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. 

Basisscholen zijn verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. 

VVE Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor zeer jonge 
kinderen met een (taal)achterstand. Er zijn speciale programma’s waarin 
deze kinderen spelenderwijs hun taalachterstand kunnen inhalen, zodat zij 
een goede start kunnen maken op de basisschool. Voor- en vroegschoolse 
educatie is een van de pijlers van het onderwijsachterstandenbeleid van 
OCW. VVE-programma’s worden ook bij peuters zonder taalachterstand 
ingezet. 

VVE-programma VVE programma's richten zich vooral op stimulering van de taalontwikkeling 

van jonge kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele en 

motorische ontwikkeling. VVE-programma’s zijn bedoeld voor kinderen in de 

peuterleeftijd en lopen door in de onderbouw van het primair onderwijs. 

Het zijn geen losse lessen maar bij alles wat er in de klas gebeurt, speelt 

het programma een rol, ook als er niet expliciet aan activiteiten van het 

programma wordt gewerkt. 
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Bijlage 2: normenkader  

 

Beleidsontwikkeling 
 
ASPECT NORM 

1. Beleidsvoorbereiding  Aan het OAB ligt een probleemanalyse ten grondslag; 

 Bij de ontwikkeling van het onderwijsbeleid is binnen het 

kader van de wet gewerkt; 

 Er is een visie ontwikkeld die aansluit aan op de 

probleemanalyse; 

 De visie is tot stand gekomen in overleg met de relevante 

actoren; 

 Doelgroepen zijn aan de hand van criteria bepaald.  

2. Beleidsdoelen 

 

 De beleidsdoelen sluiten aan op de visie;  

 De beleidsdoelen zijn smart geformuleerd. 

3. Beleidsmaatregelen  Het beleidsdoel is vertaald naar beleidsmaatregelen; 

 Alternatieve beleidsmaatregelen zijn tegen elkaar afgewogen;  

 Aan de beleidsmaatregelen zijn financiële middelen 

gekoppeld;  

 De toekenning van financiële middelen is rechtmatig.  

4. Organisatie en regie  De gemeente heeft afspraken gemaakt over wie welke 

beleidsmaatregelen uitvoert;  

 De rol, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zijn 

vastgelegd;  

 De rol, taken en verantwoordelijkheden van uitvoerende 

instanties zijn vastgelegd;  

 De gemeente heeft een overlegstructuur vastgesteld.  

5. Verantwoording  De gemeente heeft afspraken gemaakt over de financiële 

verantwoording door uitvoerende instanties;  

 De gemeente heeft afspraken gemaakt over de inhoudelijke 

verantwoording door uitvoerende instanties.  

6. Monitoring  De gemeente heeft een systeem voor monitoring van de smart 

geformuleerde beleidsdoelen ingericht;  

 De gemeente heeft rekening gehouden met eventueel 

benodigde tussentijdse bijsturing van het beleid.  

7. Politieke 

verantwoordelijkheid  

 Het college en de raad hebben afspraken gemaakt over het 

tussentijds aanleveren van sturingsinformatie.  
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Beleidsuitvoering 

 
ASPECT NORM 
1. Beleidsmaatregelen  De maatregelen zijn uitgevoerd;  

 De maatregelen zijn binnen de kaders van de wet 
uitgevoerd;  

 De toegekende financiële middelen waren toereikend om de 
maatregelen uit te voeren; 

 De besteding van de toegekende middelen was rechtmatig.  

2. Organisatie en regie  De gemeente heeft haar rol, taken en verantwoordelijkheden 
uitgevoerd;  

 De uitvoerende instanties hebben hun rol, taken en 
verantwoordelijkheden uitgevoerd;  

 De overeengekomen overlegstructuur is gehandhaafd.  

3. Verantwoording  Uitvoerende instanties hebben financiële verantwoording 
afgelegd aan de gemeente;  

 Uitvoerende instanties hebben inhoudelijke verantwoording 
afgelegd aan de gemeente.  

4. Monitoring  De gemeente heeft het doelbereik gemonitord. 

5. Politieke 
verantwoordelijkheid  

 Het college heeft de raad geïnformeerd over doelbereik; 

 De evaluatie(s) van het beleid zijn aantoonbaar ingezet om 
bij te sturen.  

6. Beleidsdoelen  Doeltreffendheid: de doelen zijn gerealiseerd;  

 Doelmatigheid: de doelen zijn op de meest efficiënte wijze 
gerealiseerd.  

 

 


