
	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
Den	  Haag,	  30	  september	  2015	  

	  
	  
Betreft:	  Ouder	  en	  School	  Plus	  
	  
	  
Aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad,	  de	  heer	  J.J.	  van	  Aartsen,	  
	  
Sinds	  2008	  wordt	  het	  Ouder	  en	  School	  Plus-‐project	  aangeboden	  door	  Stichting	  Jeugdwerk	  Den	  Haag.	  Een	  
lesprogramma	  dat	  ouders	  op	  de	  school	  van	  hun	  kinderen	  naast	  de	  Nederlands	  taal,	  tevens	  leert	  over	  
opvoeding,	  gezondheid	  (o.a.	  voedselkeuze),	  ouderbetrokkenheid	  bij	  school	  en	  kind	  en	  budgettering.	  Het	  blijkt	  
een	  succes:	  in	  2013	  is	  'Ouder	  en	  School	  Plus'	  uitgeroepen	  tot	  het	  meest	  succesvolle	  project	  van	  Den	  Haag	  en	  
zelfs	  van	  Nederland,	  in	  2014	  is	  het	  genomineerd	  door	  de	  Stichting	  Lezen	  en	  Schrijven	  en	  in	  2015	  eveneens	  door	  
Learning	  for	  Life.	  Inmiddels	  participeren	  24	  scholen	  onder	  een	  team	  van	  12	  docenten	  en	  volgen	  ieder	  jaar	  meer	  
dan	  300	  ouders	  de	  lessen.	  De	  gemeente	  Den	  Haag	  heeft	  nu	  besloten	  om	  de	  subsidie	  voor	  het	  project	  te	  
halveren,	  waardoor	  het	  voor	  de	  organisatie	  niet	  meer	  rendabel	  is	  om	  het	  project	  voort	  te	  zetten,	  onder	  meer	  
omdat	  het	  niet	  meer	  mogelijk	  zal	  zijn	  om	  het	  project	  meer	  dan	  een	  dagdeel	  per	  week	  aan	  te	  beiden.	  
In	  2008,	  bij	  de	  begrotingsbehandelingen	  van	  2009,	  heeft	  de	  raad	  een	  amendement	  (	  RIS166945_25-‐SEPT-‐2009)	  
aangenomen	  voor	  een	  tweede	  dagdeel,	  nu	  blijkt	  dat	  te	  worden	  teruggedraaid.	  	  	  

De	  PvdA	  steunt	  het	  beleid	  van	  de	  gemeente	  om	  gemeentelijke	  subsidies	  zo	  doelmatig	  mogelijk	  in	  te	  zetten,	  
maar	  is	  van	  mening	  dat	  deze	  bezuiniging	  op	  het	  Ouder	  en	  School	  Plus-‐project	  het	  door	  de	  gemeente	  gesteunde	  
beleid	  op	  taalontwikkeling,	  opvoedingsondersteuning,	  participatie	  en	  integratie,	  educatief	  partnerschap	  van	  
ouders	  in	  de	  talentontwikkeling-‐	  en	  ter	  voorkoming	  van	  radicalisatie	  van	  hun	  kinderen,	  te	  niet	  doet. 

Op	  grond	  van	  artikel	  30	  van	  het	  Reglement	  van	  orde,	  en	  in	  aanvulling	  op	  de	  vragen	  van	  D66,	  stellen	  wij	  het	  
college	  de	  volgende	  vragen:	  
	  
	  

1. Bent	  u	  bekend	  met	  het	  Ouder	  en	  School	  Plus-‐project?	  
	  

2. Waarom	  wordt	  bezuinigd	  op	  de	  subsidie	  van	  Ouder	  en	  School	  Plus?	  
	  

3. Bent	  u	  het	  met	  de	  PvdA	  eens	  dat	  dit	  project	  zeer	  succesvol	  is,	  en	  geintensiveerd	  moet	  worden	  in	  
plaats	  van	  gehalveerd?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  

	  
4. Wanneer	  is	  de	  Raad	  geinformeerd	  over	  deze	  bezuiniging?	  

	  
5. Is	  er	  overleg	  geweest	  met	  of	  advies	  ingewonnen	  van	  de	  instellingen,	  deskundigen	  en	  deelnemers	  die	  

bij	  dit	  project	  zijn	  betrokken,	  alvorens	  het	  besluit	  is	  genomen	  het	  budget	  te	  halveren?	  
	  

6. Kunt	  u	  ons	  per	  brief	  zo	  spoedig	  mogelijk,	  voor	  de	  begrotingsbehandeling,	  informeren	  omtrent	  de	  
evaluatie	  van	  dit	  project,	  uw	  beweegredenen	  voor	  het	  terugdraaien	  van	  het	  eerder	  genomen	  
raadsbesluit,	  en	  hoe	  het	  college	  denkt	  de	  successen	  van	  dit	  project	  te	  kunnen	  waarborgen?	  

	  
	  
	  
	  
Abderrahim	  Kajouane	  	  
PvdA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  


