
HBB VRAAG c-stuk Lokaal preventie akkoord

Wat gebeurt er met pesten? Dit is een groot probleem voor de psychische gesteldheid van kinderen 
en rots en water helpt hierin maar dat is onvoldoende om het probleem aan te pakken. 

Antwoord:

In het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 is een verdiepend onderzoek naar pesten als actiepunt 
opgenomen. In 2020 en doorlopend in 2021 is met de GGD Kennemerland nader onderzoek gedaan 
naar de cijfers en door een stagiaire bij het team welzijn is literatuuronderzoek gedaan. Uit de 
onderzoeken blijkt dat de scores voor pesten in Heemstede voor de meeste leeftijdsgroepen niet 
afwijken van de landelijke cijfers. Ze liggen over het algemeen iets lager. Voor de leeftijdsgroep 8 tot 
11 jaar wijkt de score wel af: de cijfers voor deze leeftijdsgroep (Kindermonitor) zijn significant hoger. 
De vragen over pesten worden in de Kindermonitor door ouders ingevuld. Opvallend is dat de hoge 
cijfers niet naar voren komen uit de enquêtes die door leerlingen uit groep 7 en 8 via school zelf 
worden ingevuld. De Heemsteedse basisscholen herkennen de hoge scores op pesten dan ook niet. 
Dit laat onverlet dat elke school verplicht is anti-pestbeleid te voeren. De Heemsteedse scholen doen 
dit ook en de gemeente biedt aanvullend hierop weerbaarheidstrainingen aan. Primair zien wij het 
als verantwoordelijkheid van de scholen om pesten aan te pakken. 

Het preventieakkoord richt zich mede op vermindering van de druk op het dagelijks bestaan en 
stressreductie. Vanuit die invalshoek zal het thema pesten zeker geraakt worden.

CDA Vraag preventieakkoord

In de planning staat dat het lokaal preventie akkoord voor 30-9-2021 moet worden ingediend. Is dat ook 
gebeurd?

Antwoord:

Ja, dat is gebeurd en het is goedgekeurd. De aanvraag voor het uitvoeringsbudget voor 2022 is 
vervolgens aangevraagd en inmiddels ook toegekend. Dit betekent dat volgend jaar € 20.000 
beschikbaar is voor de uitvoering.


