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Geachte mevrouw Luttikholt,
Op 14 oktober 2018 stelt u raadsvragen over het verstrekken van fruit op school en over de inzet
van middelen voor huiswerkbegeleiding. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.
Uw vraag over het fruit op school:
Wij vragen het college dan ook waarom dit nog niet is geregeld. Wij kunnen als fractie in
vijf minuten zo een plan bedenken wat misschien nog wat uitwerking nodig heeft, maar
daar is toch niet bijna een jaar voor nodig. College, hoe kan dit?
Wij hebben als gemeente afspraken met een lokale leverancier van fruit gemaakt en het fruit kan,
als het ware, per direct geleverd worden. De afspraken met de scholen over het verstrekken van
dit fruit kosten echter meer tijd dan wij hadden verwacht. Wij willen dit in goed overleg met het
onderwijs vorm geven, omdat het de scholen zelf zorg moeten dragen voor verspreiding van het
fruit in de school. Daar komt nog bij dat het raadsadvies vraagt om, gekoppeld aan het
verstrekken van fruit, aandacht te besteden aan preventie en bewustwording. Ook dit vraagt het
e.e.a. van scholen.
Op dit moment is er, naast ons lokale initiatief, een schoolfruit- en groenteprogramma vanuit de
Europese Unie. Deelnemende scholen ontvangen dan gedurende 20 weken 3 stuks groente en fruit
per leerling per week. Scholen konden zich hier tot 14 september jl. voor aanmelden. Deelname
aan het europese project heeft effect op deelname aan fruit op school vanuit onze gemeente.
Wellicht is het een reden waarom wij met scholen nog niet tot concrete afspraken over fruit op
school hebben kunnen komen.
Momenteel inventariseren wij welke Hengelose scholen zich hiervoor hebben aangemeld en welke
scholen (aanvullend) willen mee doen aan de Hengelose regeling. Een aantal scholen heeft
inmiddels enthousiast gereageerd en daar kan het fruit op korte termijn geleverd worden. Het
aantal scholen kan op elk moment worden uitgebreid.
Afhankelijk van het aantal scholen dat uiteindelijk mee wil doen en het aantal leerlingen op deze
scholen, kan de definitieve frequentie bepaald worden van het aantal keren per week dat fruit
geleverd zal worden op de scholen.
Uw vraag over de huiswerkbegeleiding:
We vragen het college waarom niet het hele bedrag voor huiswerkbegeleiding is ingezet
op verschillende scholen zodat zoveel mogelijk kinderen hier gebruik van kunnen maken.
Aan de ene kant wordt er elk jaar weer vol verwondering gekeken naar het bedrag dat
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niet gebruikt wordt binnen het armoede beleid. Nu blijkt echter dat u het zelf niet
beschikbaar stelt. Kunt u ons uitleggen wat hier aan de hand is?
Zoals vermeld in de informerende brief aan uw gemeenteraad van 21 augustus 2018 en conform
het raadsadvies (zaaknr. 2173664) is gestart met een pilot. Als pilot is in overleg met betrokken
partijen en de cliëntenraad Minima gekozen voor het C.T. Storkcollege, te weten de scholen Het
Gilde en De Spindel. Met de keus van het C.T. Storkcollege wordt het grootste deel van de
doelgroep (kinderen van ouders onder de armoedegrens) bereikt.
Maar, zoals vermeld in de informerende brief, kunnen ook leerlingen van andere
onderwijsinstellingen en behorend tot de doelgroep zich melden voor huiswerkbegeleiding. Zij
kunnen gebruik maken van hetzelfde aanbod met betrekking tot huiswerkbegeleiding zoals dit
wordt aangeboden op het C.T. Storkcollege.
Daarnaast zijn alle basisscholen in Hengelo in de gelegenheid gesteld mee te doen met een pilot
huiswerkbegeleiding. Maar zij geven aan dat bij deze leerlingen nog geen hulpvraag ligt met
betrekking tot ondersteuning of hulp bij het huiswerk. Vaak ook omdat er nog geen tot weinig
huiswerk wordt gegeven op de basisscholen. Opnieuw geldt ook hier wanneer er toch leerlingen
zijn die gebruik willen maken van huiswerkbegeleiding dit mogelijk is.
Als laatste punt het bedrag dat wordt ingezet voor het schooljaar 2018 – 2019. Voordat met de
pilot huiswerkbegeleiding is gestart heeft hierover uitgebreid overleg plaats gevonden met de
uitvoerende partij, de Stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland. Geconcludeerd is dat met
het bedrag van € 46.000,- kan worden volstaan voor de uitvoering van huiswerkbegeleiding in het
schooljaar 2018/2019. Dit is het bedrag dat regulier in de begroting hiervoor in de begroting staat.
Het restant bedrag voor 2017 is hiervoor niet nodig.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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