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Inleiding en vragen:
Conform het reglement van orde van de gemeenteraad van Dalfsen, artikel 32, stellen we een aantal
vragen aan het college m.b.t de mentale gezondheid van jongeren als gevolg van corona.
Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de coronamaatregelen, meer dan
andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst
ervaren.
Via het Nationaal Programma Onderwijs heeft het kabinet 8,5 miljard euro aangekondigd om het
onderwijs te helpen. Ook zijn er voor gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld om in
samenwerking met scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, bibliotheken en andere partijen
aanvullend activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, sociaal en
emotioneel vlak te stimuleren. Doel is dat gemeenten zorgen voor een lokale, integrale en meerjarige
aanpak.
Daarom hebben we de volgende vragen aan het college:
1. Is het college bekend met de extra gelden voor dit doel vanuit het Rijk en wat betekent dit concreet
voor Dalfsen?
2. Vanuit het onderwijsveld zal een analyse van de opgelopen vertragingen in het onderwijs en de
eventuele problemen op mentaal en sociaal emotioneel vlak in onze gemeente opgesteld worden.
Is/wordt de gemeente hierbij betrokken en hoe houdt de gemeente de vinger aan de pols?
3. Is het college al in gesprek met het onderwijs en ketenpartners? Zo niet wanneer gaat dit
plaatsvinden?
4. De Raad wil graag op korte termijn geïnformeerd worden over de resultaten, kan deze toezegging
gedaan worden door de wethouder?

Beantwoording:
1. Het college is bekend met de extra gelden voor onderwijs in het kader van het Nationaal Plan
Onderwijs. In het kader van Het Nationaal Plan Onderwijs is in totaal € 8,5 miljard beschikbaar voor
het gehele onderwijs (van primair tot universitair onderwijs). Daarbinnen is voor gemeenten een
bedrag van in totaal € 346 miljoen opgenomen, te weten € 80 miljoen in 2021, € 182 miljoen in 2022
en € 84 miljoen in 2023.
Hoe de extra middelen verdeeld worden en op welke wijze gemeenten daarover kunnen beschikken is
nog niet bekend. Daaraan wordt momenteel, in overleg met de VNG gewerkt. Gemeenten met veel
leerlingen met het risico op een onderwijsachterstand ontvangen een hogere bijdrage.
2. De schoolbesturen ontvangen het overgrote deel van het geld uit het nationaal plan. Scholen
hebben de tijd tot eind april om een analyse te maken van de opgelopen vertragingen en daar een
schoolplan bij op te stellen. Deze gegevens dienen gedeeld te worden met de gemeente. Volgens het
plan dient de gemeente een analyse te maken van deze bevindingen op gemeentelijk niveau. Op
basis daarvan kan de gemeente bepalen welke extra ondersteuning aan scholen aangeboden kan
worden.

3. Momenteel, medio april, bevinden de scholen nog in de fase van interne analyse.
Met de schoolbesturen zullen wij in overleg gaan op welke wijze wij een analyse van achterstanden
gaan opstellen, welke verwachtingen en behoeften er zijn voor het lokale plan, binnen de gegeven
kaders en beschikbaar gestelde middelen
4. Wij zullen de gemeenteraad informeren over de resultaten van de (gemeentebrede) analyse en
voorstellen voor aanpak van de achterstanden. Over de termijn kunnen momenteel nog geen
toezeggingen gedaan worden, onder meer omdat een deel van de basale informatie nog ontbreekt
(zoals omvang van lokaal beschikbare middelen). Daarnaast zal nog overleg met schoolbesturen
plaats moeten vinden, na afronding van de inventarisatie door de scholen.
Ons is overigens geen verzoek van de gemeenteraad bekend.

