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Verslag overleg  Lokaal  Educatieve Agenda  31 oktober 2016 
  
Aanwezig:  
Gemeente Tynaarlo: Wethouder mw. van Dijk, wethouder mw. Hofstra 

mw. Kuiper, mw. Meijerink en mw. Tahapary 
mw. Warringa, mw. Reker, dhr. J. Willemse 

   dhr. Droog (huisvestingsadviseur) 
Stichting Baasis: mw. de Wit  
CONOD:  dhr. Kunst   
Primenius:  mw. v.d. Veen en mw. Bley 
VGPONN:  mw. Woensdrecht 
Stichting TRIAS: mw. Schippers  
SKID:   mw. de Boer 
 
1. Opening  
Wethouder van Dijk opent om 15.00 uur de vergadering en doet een voorstelrondje. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Agenda A , voor het gedeelte van de vergadering welke wethouder van Dijk voorzit, wordt vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
- Ingekomen stukken: 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
- Mededelingen: 
Zijn meegestuurd als bijlage. Er zijn geen opmerkingen over de mededelingen. 
 
4. Notulen 11 april 2016  
Pagina 2 – punt 8. Krimp: Opgemerkt wordt dat er met CMO STAMM afgesproken was dat zij van iedereen 
feedback zou krijgen over de gegevens die niet zouden kloppen en op basis daarvan zou er een aangepaste 
situatieschets gemaakt worden. Is dit ook gebeurd? Hier zal met CMO STAMM contact over worden opgenomen. 
 
Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 
 
5. Toegangsteam Jeugd: toelichting door Anja Reker en Ina Warringa 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gemeenten dienen zorg te dragen voor 
een laagdrempelige, herkenbare, integrale toegang voor jeugd. Een toegang waar signalen, vragen en verzoeken 
om hulp worden geboden of wordt doorverwezen. In Tynaarlo is dit geborgd in het Toegangsteam Jeugd (TTJ). 
Ina Warringa (procesregisseur TTJ) en Anja Reker (zorgcoördinator TTJ) geven een toelichting op het TTJ en de 
ontwikkelingen: 
Het TTJ en de sociale teams zijn onderdeel van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). In het TTJ werken, 
naast de procesregisseur, zorg coördinator en gedragswetenschappers,  7 jeugdhulpverleners (waaronder ook de 
schoolmaatschappelijk werkers) Daarnaast schuiven er in het team wekelijks andere disciplines aan: leerplicht, 
schoolarts, schoolverpleegkundige, gedragswetenschappers van Yorneo en Accare. 
 
* Taken 
-Indicaties stellen  en doorverwijzen naar jeugdhulpaanbieders 
-Regie op veiligheid, verzoek tot onderzoek doen bij de raad voor de kinderbescherming als dit noodzakelijk is. 
-Multi Disciplinair Overleg (MDO): een professionele verwijzing naar zwaardere zorg verloopt in Tynaarlo via het 
MDO. Binnen dit overleg kan er gebruik worden gemaakt van verschillende specialistische expertise (zie boven) 
-Afstemmen van zorgsignalen: o.a. zorgmeldingen van Veilig Thuis Drenthe en politie 
 
* Verbinding onderwijs en TTJ 
Een ontwikkeling binnen het TTJ en de sociale teams is dat het schoolmaatschappelijk werk wordt geïntegreerd 
binnen de sociale teams. De schoolmaatschappelijk werker wordt gekoppeld aan de scholen binnen het 
verzorgingsgebied (kernen zijn: Vries, Zuidlaren en Eelde/Paterswolde). 
Sanne Meijerink heeft tijdens het schoolbestuurlijk overleg van 11 april j.l. een presentatie gegeven over de 
verbinding tussen het primair onderwijs en de sociale teams. 
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Voor het primair onderwijs veranderd alleen de schoolmaatschappelijk werker. Dit geldt niet voor het voortgezet 
onderwijs – die hebben een andere schoolmaatschappelijk werker. Deze blijft eerst nog onderdeel van het 
Toegangsteam Jeugd. 
Hoe is de verbinding tussen PO en VO? Op casusniveau gebeurt dit al enige jaren: er wordt met toestemming 
van ouders ook door de schoolmaatschappelijk werker overgedragen aan het VO. Daarnaast is er verbinding in 
het MDO. 
 
* Verbinding peuterspeelzalen/kinderopvang  en TTJ 
Bij Vroeg Erbij is er verbinding met het TTJ via de jeugdverpleegkundige van Icare. Vroeg Erbij gaat over 
vroegsignalering/preventie van jonge kinderen (0-4 jaar) en een doorgaande lijn in zorg. 
Idee: apart een keer om tafel om het te hebben over verbinding peuterspeelzalen/kinderopvang en TTJ en te 
kijken wat nog verder ontwikkeld moet worden. 
 
* Signalen 
Wanneer er binnen de school iets wordt gesignaleerd en wordt doorgezet naar de schoolmaatschappelijk werker, 
komt het soms voor dat er dingen blijven liggen. Oproep van Ina en Anja: wanneer dingen blijven liggen bel dan 
met ons. Afgesproken wordt dat de gegevens van het TTJ doorgegeven wordt aan de betrokkenen. 
 
6. Rondvraag  
Er zijn geen vragen en of opmerkingen voor de rondvraag Agenda A en wethouder van Dijk verlaat de 
vergadering ter voortzetting van Agenda B. 
 
 
Agenda B met wethouder Hofstra 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1. Duurzaamheid: toelichting door John Willemse 
Nu de verschillende bouwprojecten voor het onderwijs in uitvoering of bijna in uitvoering zijn merkt de gemeente 
dat schoolbesturen vragen hebben over de verschillende regelingen met betrekking tot duurzaamheid.  
Ook is er vanuit de gemeente geld (in de vorm van een lening) beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 
zonnepanelen. Voor de zomervakantie is iedereen hier kort over geïnformeerd.  
Op het LEA-overleg is dhr. John Willemse van de gemeente (ambtenaar met o.a. duurzaamheid in zijn 
portefeuille) aanwezig zijn om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. 
 
Afgesproken wordt dat dhr. John Willemse contactpersoon is bij  vragen over duurzaamheid en de 
leningen/subsidies hiervoor. Zijn gegevens zullen aan alle betrokkenen worden doorgegeven. 
 
 
2. Onderwijshuisvesting  
 
a. Beschikkingen huisvestingsprogramma 2015/2016  
In september 2015 zijn de huisvestingsprogramma’s 2015 en 2016 vastgesteld. Ieder schoolbestuur wat een 
aanvraag had ingediend heeft toen een beschikking ontvangen. In de periode daarna zijn er nog wijzigingen 
geweest. Zo is voor alle aanvragen de prijsindex voor 2016 toegepast en zijn bv. alle normbedragen voor tijdelijke 
huisvesting toegekend. De scholen hebben nog geen beschikking ontvangen met deze nieuwe bedragen. 
Dit zal alsnog worden geregeld. 
 
 
b. Proces Huisvestingsprogramma 2017 
Er lopen op dit moment drie zaken die allemaal nauwe met elkaar te maken hebben: 
het accommodatiebeleid Zuidlaren, huisvestingsprogramma 2017 en aanpassen huisvestingsverordening. 
De documenten zullen in de volgende volgorde worden vastgesteld: 
1. Vaststellen van de verordening door de raad - dec.2016/jan.2017  
2. Accommodatiebeleid laten vaststellen 
3. Huisvestingsprogramma 2017 
 
Voor het huisvestingsprogramma 2017 betekent dit dat deze dus wordt vastgesteld na 31 december 2016. 
Hoewel in de verordening staat dat het huisvestingsprogramma uiterlijk 31 december van het jaar moet worden 
vastgesteld leidt, afwijking van deze datum, niet tot juridische consequenties. Er zijn nu redenen om met elkaar af 
te spreken dat het programma na 31 december wordt vastgesteld. 
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In het kader van het accommodatiebeleid krijgen alle scholen in Zuidlaren (ver)nieuwbouw. Er zijn echter maar 
twee scholen die een aanvraag hiervoor hebben ingediend voor het huisvestingsprogramma 2017. Dit kent een 
historie en betekent niet dat de andere scholen geen (ver)nieuwbouw zouden krijgen. Om e.e.a. goed regelen is 
de volgorde van vaststellen belangrijk. Door het huisvesttingsprogramma na het accommodatiebeleid vast te 
stellen zijn de kaders vastgesteld waardoor ambtshalve de voorzieningen toch op het programma gezet kunnen 
worden.  
De schoolbesturen stemmen hiermee in. 
 
 
c. Huisvestingsverordening 
In de meegestuurde bijlage is de zienswijze van de schoolbesturen opgenomen en het proces tot aanpassing van 
de verordening. 
 
Bij het onderdeel renovatie is lang stilgestaan. Dit is ook op landelijk niveau een moeilijke discussie. 
De modelverordening heeft hiervoor een passage opgenomen waarin zij aangeven wanneer je recht hebt op 
vervangende nieuwbouw. Hiervoor is de NEN2767 belangrijk. 
 
Na overleg en onderzoek is de conclusie van de werkgroep dat dit geen goed beoordelingsinstrument is. Met 
elkaar hebben we afgesproken om in de verordening op te nemen dat ieder schoolbestuur met een schoolgebouw 
van 40 jaar of ouder recht heeft op geld voor vervangende nieuwbouw. 
 
De wethouder wil hierbij de mogelijkheid geven om al eerder met elkaar in overleg te gaan indien hier aanleiding 
voor is. Aanleiding kan zijn dat een school onderwijskundige aanpassingen wenst. Dit kan voor beide partijen een 
win-win situatie zijn. De gemeente hoeft niet het volledige bedrag voor nieuwbouw uit te keren en de school kan 
weer jaren vooruit. Uiteraard is het van groot belang om hier goede afspraken met elkaar over te maken. 
 
De ruimte die wordt geboden om met elkaar voordat het gebouw 40 jaar oud is, in overleg te gaan kan niet in een 
artikel worden opgenomen in de verordening. Een verordening is rechtlijnig. Afspraken maken is maatwerk met 
ieder schoolbestuur. We leggen dit daarom vast in dit verslag en nemen dit punt ook mee in de besluitvorming. 
 
 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
Alle schoolbesturen gemeente Tynaarlo (St. Baasis, CONOD, Primenius, VGPONN en O2G2) gaan gezamenlijk 
akkoord met de zienswijze en de afpsraken rondom renovatie. 
 
Dat betekent dat de besluitvorming zal worden voorbereid. 
 
d. Prijsindex normbedragen onderwijshuisvesting 
In tegenstelling tot 2016 is de prijsindex van de normbedragen 2016 voor 2017 negatief bijgesteld met -3,56% 
Deze prijsbijstelling zal aan het college worden voorgelegd. 
 
 
3. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag en wethouder Hofstra sluit de vergadering. 
 
 


