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Thema Jeugd en onderwijs 

Indiener GroenLinks, VVD, HAP en CU/SGP 

Onderbouwing van het 

sessieverzoek van GL 

 

 
Donderdag 28 november jl. heeft een raadsdelegatie overleg gehad 

met het bestuur van Stichting Leergeld. Tijdens dit overleg is heel 
nadrukkelijk de moeizame samenwerking tussen de Stichting en de 

gemeente Haarlemmermeer aan de orde gekomen. 

De Stichting is in 2007 begonnen als particulier initiatief en heeft tot 
doel haar middelen zo in te zetten dat kinderen die te maken hebben 

met armoede toch kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld een 
sportvereniging of de muziekschool. De methodiek die zij gebruiken 

is zeer laagdrempelig en er worden hierdoor veel gezinnen bereikt. 
Ook veel gezinnen die wij zonder de inzet van Stichting Leergeld niet 

hebben bereikt. Het geld dat hiervoor wordt ingezet, vanuit subsidies 

en fondsen, wordt rechtstreeks overgemaakt aan de instellingen. Het 
bleek een groot succes. 

 
Sinds 2011 wordt samengewerkt met de gemeente, echter vanaf het 

begin verloopt de samenwerking stroef. De gemeente heeft 

(eenzijdig) aangegeven dat de werkmethode van de Stichting niet 
gehandhaafd kan worden. De Stichting heeft hierop aangegeven niet 

door te willen gaan met de samenwerking, omdat naar haar mening 
het resultaat hierdoor slechter wordt en de doelgroep niet meer 

bereikt wordt. 
Zeer recent heeft de gemeente de Stichting laten weten dat de 

werkmethode toch gehandhaafd kan worden tot 1 juli 2014, het 

moment waarop een aantal wettelijke wijzigingen worden 
doorgevoerd. 

  
De raad wil graag overleg met de portefeuillehouder. Wij willen graag 

van de portefeuillehouder weten of hij op de hoogte was en is van de 

verslechterde samenwerking, hoe hij hiertegen aan kijkt, maar vooral 
hoe hij de samenwerking wil vormgeven ook na 1 juli 2014. 

  
Groeten, 

Namens VVD, HAP en CU/SGP 

Herman Tuning GL 

 

 

Planning proces (In te vullen door de Griffie) 

Thema: 

Stap Datum Doel Gewenste rol college 

Sessie 9-01-2014 Van gedachten wisselen met 

college 

Van gedachten wisselen met raad 

    

    

 


