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Geachte voorzitter van de raad, 

De heer Becht (D66) heeft art. 40-vragen gesteld terzake van het 'wetsvoorstel passend onderwijs'. In deze 
brief zullen wij deze vragen beantwoorden. 

De heer Becht heeft de volgende vraag gesteld: Kan het college aangeven of het ongewijzigd invoeren van 
bovenstaande wetsvoorstel ook negatieve consequenties met zich meebrengt voor kwalitatief goed 
'passend' onderwijs binnen de Gemeente Woerden en kan het college bij de beantwoording (kort) ingaan op 
ieder van de zeven door de VNG genoemde struikelblokken? 

Het college antwoordt als volgt. De heer Becht stelt terecht dit belangwekkende onderwerp aan de orde. De 
invoering van passend onderwijs heeft grote gevolgen voor de gemeenten en scholen in Nederland. In de 
brief van de V N G (brief van 16 januari 2012 aan de leden van de VNG-Commissie Onderwijs, Cultuur en 
Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zie http://is.qd/KGUin2) wordt uitgebreid ingegaan op de 
stand van zaken van het gesprek dat de V N G met het ministerie voert. Wij sluiten ons op hoofdlijnen aan bij 
het standpunt van de V N G . Het onderliggende idee van de wet passend onderwijs (namelijk dat leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben op school in de toekomst een passende plek binnen het onderwijs 
krijgen) kunnen wij van harte onderschrijven. 

De gevolgen op vele deelterreinen zijn echter nog volstrekt onvoldoende uitgekristalliseerd. Het 
wetsvoorstel is pas eind november naar de Tweede Kamer gezonden en het wetgevingsproces is dus nog 
niet afgerond. De beoogde invoeringsdatum van de wet, 1 augustus 2012, is erg dichtbij en wij hebben nog 
onvoldoende gevolgen in beeld om nu al te kunnen zeggen dat we er helemaal inzichtelijk hebben wat de 
gevolgen voor onze gemeente (kunnen) zijn. 

Daarom voeren wij overleg met de samenwerkingsverbanden. Niet alleen om beleid af te stemmen, maar 
vooral ook met elkaar de ontwikkelingen te delen en te bezien of gemeenten en samenwerkingvervanden 
elkaar kunnen versterken. Mede met het oog hierop en de interferentie met de transitie van de Jeugdzorg, 
hebben wij een tijdelijke projectleider/beleidsadviseur Transitie Jeugdzorg/Passend Onderwijs aangesteld, 
die zo snel als mogelijk bestuurlijke besluitvorming, inpassing en overleg met het onderwijsveld voorerf i idt. c n c n 
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succes kan worden als gemeenten en samenwerkingsverbanden écht samen willen optrekken en bereid zijn 
beleid en uitvoering op elkaar af te stemmen. 
Wij kunnen in deze brief ingaan op alle 7 door de V N G genoemde en nader toegelichte punten, maar voor 
ons is helder dat al deze punten ook voor Woerden van belang zijn: 

1. Het beslag op het (open einde) budget voor leerlingenvervoer neemt al jaren toe. Onze 
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor leerlingenvervoer is duidelijk, maar het kan wat ons betreft 
niet zo zijn dat door een andere wijze van inrichting (specialisaties, spreiding) van scholen en de 
mogelijke uitbreiding van stagevervoer voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, wij veel 
meer kosten voor het leerlingenvervoer moeten gaan maken. Wij gaan in overleg met de 
samenwerkingsverbanden ten einde zo veel mogelijk te voorkomen (binnen het wettelijk kader) dat 
het beslag door de invoering van passend onderwijs groter wordt. 

2. Voor de onderwijshuisvesting geldt dat m.m. het zelfde als bij leerlingenvervoer beschreven staat. 
Wij zijn verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting en maken daartoe telkens goede afspraken 
met de schoolbesturen. Aanpassingen van onderwijshuisvesting zou ons erg veel extra geld kunnen 
gaan kosten. Wij hebben al verkennend overleg met de schoolbesturen in het reguliere Onderwijs 
Overleg gehad en zullen in overleg gaan met de samenwerkingsverbanden ten einde zo veel 
mogelijk te voorkomen (binnen het wettelijk kader) dat het beslag door de invoering van passend 
onderwijs groter wordt. 

3. Woerden zit in twee samenwerkingsverbanden. Voor het primair onderwijs zitten wij in het 
samenwerkingsverband met Oudewater, Montfoort, Stichtse Vecht en De Ronde Venen, voor het 
voortgezet onderwijs zitten wij in het samenwerkingsverband met Oudewater, Montfoort en De 
Ronde Venen (dus niet met Stichtse Vecht). 

4. Wij zien grote verwevenheid van het passend onderwijs met de transities van de Jeugdzorg en de 
Begeleiding AWBZ. Vanaf 2013 maakt extramurale begeleiding, vervoer en kortdurend verblijf 
onderdeel uit van de Wmo voor nieuwe cliënten en voor mensen die een herindicatie aanvragen en 
vanaf 2014 voor alle bestaande cliënten. Dit zal ook voor jongeren gelden. De overkomst van de 
Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten is in de kern een goede ontwikkeling, maar vraagt 
om afstemming met de samenwerkingsverbanden (en de Wmo). Bij deze afstemming denken wij 
aan een mogelijke combinatie van de toegang (indicatie) en het toekennen van vervoer. 

5. Wat de leerplicht betreft, gaat het goed in Woerden. Het college heeft vorig jaar vastgesteld dat het 
doel van ons onderwijs beleid is dat jongeren tot 23 jaar een startkwalificatie hebben. Dit geeft de 
grootste kansen op een succesvol werkzaam leven en participatie. Met de V N G onderschrijven wij 
dat de mate waarin de scholen de leerplichtwet uitvoeren in samenwerking met de 
leerplichtambtenaren en de begeleiding die scholen zelf kunnen geven aan leerlingen die dreigen 
uit te vallen, van grote invloed is op de kans van slagen van de begeleiding die wij als gemeente 
kunnen geven aan jongeren die buiten de boot dreigen te vallen. 

Wij hebben via de griffie uw raad voorgesteld op 21 maart as. een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren 
over de stand van zaken van de transities, waaronder Jeugdzorg/Passend Onderwijs. Dan gaan wij graag in 
op de laatste stand van zaken. Ook daarna zal het onderwerp meermalen bij uw raad aan de orde komen. 

De beantwoording van deze vragen heeft 3 uur ambtelijke capaciteit gekost. 
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Woerden 

tie burgemeester, 
mr. H.W. Schmidt 

de secretari 
W. Wierin 
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