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Onderwerp : Artikel 43 vragen m.b.t  Status Lokale educatieve agenda (L.E.A.)  

 

Geacht college,  

 

Er kunnen veel verschillende opvattingen zijn over de rol welke gemeenten dienen te 

spelen als het gaat om de maatschappelijke opgave van het onderwijs. Landelijk rijst deze 

vraag meer en meer nu gemeenten een steeds grotere verantwoordelijkheid krijgen 

toebedeeld voor wat betreft het sociale domein. Dit mede door de invoering van de 

participatiewet, de WMO en de jeugdwet.  

 

In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) is vastgelegd hoe organisaties in het onderwijs, 

peuterspeelzalen, de kinderopvang, de zorg, de culturele sector, sport en de gemeente 

ervoor willen zorgen dat de jeugd zich optimaal kan ontwikkelen. Door ze de kennis en 

vaardigheden te leren die ze in de maatschappij en later op de arbeidsmarkt nodig 

hebben.  

 

Reeds in de vergadering van 14 maart 2019 heeft DMP Heusden het belang van een LEA  

beargumenteerd en het college verzocht om te werken aan een nieuwe Lokale Educatieve 

Agenda daar de laatste dateert uit 2008-2009. Daarbij is de toezegging gedaan dat deze 

voor het zomerreces van 2019 beschikbaar zou zijn. DMP Heusden vindt het dan ook 

teleurstellend te constateren dat de LEA er nog steeds niet is, juist omdat dit document 

zo belangrijk is. Ook in relatie tot andere beleidsstukken zoals o.a. het Integraal 

Huisvestingsplan.  
 
Constaterende dat er nog steeds geen Lokale Educatieve Agenda is – de volgende 

vragen;  

1. Hoe ziet de planning / het proces eruit? 

2. Waar staat u in het proces om te komen tot een (gedragen) LEA? 

3. Welke organisaties heeft u benaderd bij de totstandkoming van de LEA? 

4. Waarom heeft de LEA vertraging op gelopen en waarom zijn we daar als raad 

niet over geïnformeerd? 

5. De speerpunten van de LEA kunnen ook een doorvertaling hebben in ander 

beleid. Te denken aan o.a. het IHP (integraal huisvestingsplan) of het OAB 

(onderwijsachterstandenbeleid). Het IHP staat gepland om in februari besproken 

te worden in de raad. Is het  mogelijk om voor deze datum met de LEA terug te 

komen naar de raad?  
 
 
In afwachting van uw antwoord. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de fractie DMP Heusden, 
Caren Joosten 

Aan: 

College van B&W van de 

gemeente Heusden  

Kopie aan: 

 

 

Datum 

8 november 2019 

Van 

DMP Heusden 

 


