Datum: 24 april 2020

Onderwerp: Input inbreng VNG WO Onderwijs en Corona dd. 29 april

Geachte dames en heren,
Woensdag 29 april debatteert u met de ministers Van Engelshoven en Slob over onderwijs en corona.
In de afgelopen maanden heeft de VNG een regierol vervuld bij het realiseren van de noodopvang
voor vitale beroepen en het bieden van opvang, onderwijs of begeleiding aan kwetsbare kinderen.
Voor het debat willen wij u graag drie zaken meegeven die voor ons belang zijn voor de toekomst:
•
•
•

Regierol gemeenten
Ontstane onderwijsachterstanden
Doelgroepenvervoer

Regierol gemeenten
Ten eerste benadrukken we dat we als gemeenten onze regierol blijven vervullen omdat de Grip4situatie nog van kracht is. Gemeenten hebben de afgelopen weken samen met de lokale partners de
regie genomen bij het bieden van opvang, onderwijs of begeleiding aan kwetsbare kinderen. De VNG
ziet met de aangekondigde openstelling van het onderwijs en de kinderopvang dat veel van deze
kinderen weer door hun vertrouwde leidster of leerkracht kunnen worden begeleid. We doen een
dringend beroep ook de jeugdhulp tot in ieder geval 12 jaar zoveel mogelijk weer op te starten. Wij
vragen de Rijksoverheid om met het veld richtlijnen op te stellen zodat ook zorgboerderijen,
behandelgroepen en andere vormen van jeugdhulp weer kunnen beginnen.
Ontstane onderwijsachterstanden
De afgelopen periode kan ertoe hebben geleid dat kinderen in hun emotionele, sociale of cognitieve
ontwikkeling een achterstand hebben opgelopen. De VNG, PO-Raad, Branchevereniging
Maatschappelijke Kinderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland
overleggen hoe dit in de komende maanden opgepakt dient te worden. Hierbij worden de adviezen
van de Onderwijsraad meegenomen. De VNG doet een beroep op het departement van OCW om dit
samen met ons uit te werken. Mocht er met elkaar voor gekozen worden dat dit onder het
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid komt te vallen, dan willen wij nu reeds gezegd hebben
dat dit niet met bestaande middelen kan worden uitgevoerd.

Doelgroepenvervoer
Voor het leerlingen- en overige doelgroepenvervoer zijn er afspraken gemaakt tussen rijk,
gemeenten en vervoerders om 80% van de omzet door te betalen om zo deze bedrijven door de
crisis heen te helpen. Sommige gemeenten zijn huiverig hiermee van start te gaan omdat de
compensatie daarvan bij eventuele tekorten in de afrekening door de betrokken ministeries nog
onduidelijk is. Daarnaast vrezen zij dat ze op die manier ongeoorloofde staatssteun verstrekken en in
problemen komen met Europa. Wij vragen van de ministers van Onderwijs en VWS meer
duidelijkheid en regie op dit dossier. Dit kan door een duidelijke bevestiging van eerdere afspraken
dat het Rijk meerkosten van gemeenten als gevolg van de aanpassingen door de coronacrisis
vergoedt en door in een gesprek met Europa over de staatssteunproblematiek het voortouw te
nemen en de melding van staatsteun namens alle gemeenten en voor alle contracten te doen.

