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VRAAG 
 
Blijkens informatie die D66 via de MR van de Voorwegschool heeft bereikt is de Corona-crisis de 
reden dat leerlingen buitenschoolse activiteiten niet meer, via school, krijgen aangeboden. Dit omdat 
scholen vanwege de hectiek prioriteiten moeten stellen. Herkent het college zich in deze constatering? 
 
Antwoord: 
 
De directeur van de Voorwegschool heeft laten weten dat er op Voorwegschool geen buitenschoolse 
activiteiten worden aangeboden. Dit is al geruime tijd het geval. Er is dus geen sprake van stopzetting 
van activiteiten en er is geen relatie met de coronacrisis.  
 
De gemeente heeft tot en met het schooljaar 2010/2011 buitenschoolse activiteiten op drie 
Heemsteedse scholen gesubsidieerd. Ook op de Voorwegschool. De gemeente ontving hiervoor 
subsidie van het rijk. Deze subsidieregeling is in 2010 beëindigd en hiervoor is de Impuls brede 
scholen, sport en cultuur in de plaats gekomen. Heemstede heeft destijds gekozen om gebruik te 
maken van deze regeling. De inzet van de combinatiefunctionarissen sport en cultuur op alle scholen 
is hierdoor mogelijk geworden. Het college heeft in deze periode gekozen om deze inzet te verhogen 
met 2 fte. 
 
Uit ervaring blijkt dat voor sommige ouders de weg naar culturele/ondersteunende instellingen (zoals 
Wij Heemstede) niet vanzelfsprekend is. D66 is zeker tevreden over de activiteiten en het 
enthousiasme van onze partners in het sociale domein. Echter vermoeden wij dat door die 
onbekendheid sommige ouders en daarmee hun kinderen niet op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden die geboden worden. D66 meent dat betere voorlichting wellicht bij kan dragen aan 
een grotere deelname van kinderen aan de voor hen bedoelde activiteiten. Onderschrijft het college 
deze mening? En zo ja, ziet het college mogelijkheden om gerichte communicatie in te zetten om 
kinderen en hun ouders op bestaande mogelijkheden te wijzen? 
 
Antwoord: 
 
Het aanbod van de combinatiefunctionarissen is veelal gekoppeld aan de schooltijd. Hierdoor is het 
bereik hoog en komen alle kinderen in aanraking met het aanbod. Als het gaat om activiteiten die na 
schooltijd worden aangeboden zoals via sportverenigingen, muziekschool en welzijnsinstellingen is de 
drempel voor deelname hoger. Maar ook daar zien we dat veel kinderen gebruik maken van de 
voorzieningen. Wij proberen ook de financiële drempels voor deelname zoveel mogelijk weg te nemen 
via het minimabeleid. Onlangs hebben we de scholen weer geattendeerd op de regelingen die er zijn. 
Uw suggestie om het Heemsteedse aanbod weer onder de aandacht brengen van ouders en kinderen 
nemen we graag over. De voorlichting over corona en onze insteek om ook te communiceren over de 
activiteiten die in deze tijd wel kunnen biedt hiervoor kansen. We nemen dit mee in het 
communicatieplan corona waar momenteel aan wordt gewerkt. 
 



Vanwege de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan 
hebben veel kunstenaars, musici, theatermakers etc. geen opdrachten. Zij kunnen, op het gebied van 
mentale gezondheid, eventueel wat betekenen voor onze leerlingen. Welke mogelijkheden ziet het 
college om aanbod en vraag hier bij elkaar te brengen en daarmee zorgdragen voor ondersteuning 
van onze culturele aanbieders en het welbevinden van onze jeugd?  
 
Antwoord: 
Wij zien hier niet direct een taak voor de gemeente omdat wij niet op de stoel van het onderwijs willen 
gaan zitten en ook geen makelaarsfunctie hebben tussen vraag en aanbod op dit gebied. Wij denken 
wel na over verlichting van de gevolgen van de coronacrisis voor de Heemsteedse cultuursector. 
Wellicht dat hier projecten uit voortvloeien die voor culturele aanbieders en de jeugd meerwaarde 
hebben. 
 
Voor eventuele te maken kosten denkt D66 aan een bijdrage uit school- en Corona fondsen. Wat is 
daar de mening van het College over? 
 
Antwoord: 
Er zijn ons geen schoolfondsen bekend. Er is wel een reserve corona en deze reserve zou inderdaad 
eventueel hiervoor aangewend kunnen worden. 
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