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Beste mevrouw Joosten-Kuijs, 

  

In antwoord op uw brief van 11 november 2019 vindt u hieronder de 

beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de status van de Lokale 

Educatieve Agenda. 

 
Vraag 1 
Hoe ziet de planning / het proces eruit? 

 
Antwoord  

Voor de totstandkoming van een Lokale Educatieve Agenda (LEA) onderscheiden 

wij vijf processtappen: inventariseren, oriënteren, analyseren, implementeren en 

evalueren. De planning is erop gericht om voor de zomervakantie (raad 6 juli 2020) 

een LEA ter besluitvorming aan te bieden aan de raad. 

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

 
Antwoord  
Op dit moment bevinden de werkzaamheden zich tussen de oriëntatie- en 

analysefase. Er vinden gesprekken plaats met diverse partijen en betrokkenen die 

onderdeel uitmaken van de onderwerpen op de agenda. 

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

 
Antwoord  
Op dit moment is er contact met het samenwerkingsverband PO Langstraat 

Heusden Altena, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie in ‘s-Hertogenbosch, 

O3, de basisscholen in de gemeente, stichting OMO en medewerkers in de 

gemeentelijke organisatie (leerplicht, Bijeen en beleidsmedewerkers op gebied van 

  

C.C.L.M. Joosten-Kuijs 
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jeugdzorg, sport, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE) en Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)). 

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

over geïnformeerd? 

 
Antwoord  
Binnen het gemeentelijk onderwijsbeleid heeft de herijking van het Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) de hoogste prioriteit. Het overgrote deel van de 

beschikbare capaciteit wordt daar dan ook op ingezet. Het gevolg hiervan is onder 

meer dat de totstandkoming van een LEA niet eerder dan voor de zomervakantie 

kan worden verwacht. De raad wordt via de raadsplanning geïnformeerd over de 

planning van onderwerpen die ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 

 
Vraag 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? 

 
Antwoord  

Dit is helaas niet mogelijk gegeven de vereiste van het proces. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 
 


