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Geachte heer/mevrouw,
Eind februari hebben we het rekenkameronderzoek onderwijsbeleid en leerlingzaken van de
rekenkamer ontvangen. We zijn zeer verheugd met de conclusies van de rekenkamercommissie uit
het rapport.
Het rapport gaat uitgebreid in op de verschillende onderdelen binnen het taakveld. Het is een
veelomvattend taakveld. Daarnaast is het een taakveld waarin het beleid veel in samenhang wordt
opgesteld met onder andere het beleid werk en inkomen en jeugd, twee andere taakvelden en
andere programma’s binnen de begroting.
Hieronder geven we onze reactie op de aanbevelingen van de rekenkamer.
Hou de geborgde werkwijze die op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken aanwezig is in
stand. Hanteer de strikte scheiding tussen financiën en de beleidsuitvoering als ‘gouden standaard’
voor alle taakvelden.
Deze werkwijze binnen het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken is de algemene werkwijze
binnen alle taakvelden. Per taakveld is er een samenwerking tussen een inhoudelijk
beleidsadviseur en een onafhankelijk financieel adviseur, werkzaam binnen verschillende
afdelingen.
Maak het integraal werken ten minste eens per vier jaar voor de raad inzichtelijk, onder andere
door:
a. als portefeuillehouder Onderwijs een notitie uit te werken, waarin het taakveld Onderwijsbeleid
en leerlingzaken in samenhang met andere taakvelden inhoudelijk en financieel wordt uitgediept;
b. bespreek het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken in samenhang met andere taakvelden in
de raad in combinatie met bovenstaande.
Samen met de partners stellen we een lokale educatieve agenda (LEA) op voor een periode van
vier jaar. De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geëvalueerd en daar waar nodig bijgestuurd. Deze
agenda is een helder beleidsmatig overzicht van de ambities en activiteiten die we als gemeente
samen met onze partners ondernemen op de beleidsvelden onderwijs en leerlingenzaken.
Eens in de vier jaar stellen we samen met onze onderwijspartners de ambities in de LEA opnieuw
vast. Het voorstel is om deze LEA vierjaarlijks te delen met de raad en te bespreken in een
beeldvormende politieke markt. Dit natuurlijk naast de jaarlijkse verantwoording binnen de P&Ccyclus.
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Maak voor de subtaakvelden inzichtelijk wat de gemeente aan eigen middelen inzet en welke
geoormerkte rijksmiddelen er zijn in het subtaakveld, zodat de raad weet waar hij direct invloed op
heeft.
De gemeenteraad heeft in een eerder stadium laten weten dat zijn graag de verantwoording
wensen op taakveldniveau en niet op subtaakveldniveau. Dit zorgt ervoor dat het niet mogelijk is
om inzichtelijk te maken welke middelen de gemeente ontvangt van het Rijk en wat de eigen
middelen zijn.
Als de raad dit anders wenst zal dit consequenties hebben voor de huidige wijze van rapporteren
op alle taakvelden binnen alle programma’s, daarom zullen we deze aanbeveling niet overnemen.
Natuurlijk is het wel mogelijk om als onderdeel van de vierjaarlijkse agenda inzicht te geven in de
wijze waarop de gemeentelijke en rijksmiddelen zijn ingezet.
Wij hopen dat uw raad de conclusies van het rapport van de rekenkamer onderschrijft en instemt
met de door ons voorgestelde werkwijze op de verschillende aanbevelingen.
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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