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Kennis nemen van:
- het uitvoeren van een pilot met betrekking tot huiswerkbegeleiding gedurende de periode
van 1 januari tot 1 juli 2018.
Status advies:
openbaar

Argument: (indien niet openbaar)
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R. van Hoeven

Datum b&w-vergadering:
2 januari 2018

Bijlagen:

Kennis nemen van:
- het uitvoeren van een pilot met betrekking tot huiswerkbegeleiding gedurende de periode
van 1 januari tot 1 juli 2018.
Inleiding
In 2016 is door uw raad in het kader van het minimabeleid structureel een bedrag van
ê 30.000,00 beschikbaar gesteld voor huiswerkbegeleiding. De intentie was dat Stichting
Leergeld dit zou gaan organiseren. Leergeld is echter van mening dat dit niet tot hun doelstelling
behoort. Vervolgens heeft uw raad op 4 juli 2017 een motie aangenomen waarin het college
wordt opgeroepen de mogelijkheden te bekijken om de huiswerkbegeleiding op te nemen in de
GelrePas en hiervoor wel een eigen bijdrage te vragen.
Samenvatting
De GelrePas is bedoeld voor activiteiten op het terrein van cultuur, recreatie en sport.
Huiswerkbegeleiding valt hier niet onder.
Om toch huiswerkbegeleiding voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen mogelijk te
maken is gekeken naar andere oplossingen. Een mogelijkheid is om gebruik te maken van een
professionele organisatie, het liefst een die al in Overbetuwe werkzaam is. Bureau Avant is zo'n
organisatie.
Bureau Avant biedt de mogelijkheid om op een locatie in Eist 2 middagen per week
huiswerkbegeleiding aan te bieden aan kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool en
leerlingen van het voortgezet onderwijs en die behoren tot de doelgroep. De begeleiding wordt 4
middagen per week aangeboden, zodat de kinderen kunnen kiezen welke dagen zij ervan
gebruik willen maken.

Het gaat om kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen en daarvoor wordt aangesloten bij de
doelgroep voor de GelrePas (11070 van de bijstandsnorm). De GelrePas kan gebruikt worden
als bewijs dat het kind tot de beoogde doelgroep behoort. Door de school moet worden
aangegeven dat huiswerkbegeleiding gewenst is voor het kind.
Na afloop van de pilot wordt deze geëvalueerd en wordt besloten over een eventueel vervolg.
Consequenties
De totale kosten voor de pilot bedragen voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2018 maximaal
ê 18.000,00. Het uitgangspunt hierbij is dat er ong. 25 kinderen deelnemen. De kinderen betalen
een eigen bijdrage voor de aanschaf van materiaal van eenmalig ē 26,75.
Voor deze activiteit heeft uw raad eerder een budget van structureel C 30.000,00 beschikbaar
gesteld. Bij een ongewijzigde voortzetting van de pilot is dit budget voldoende om ook de
tweede helft van het jaar te kunnen financieren, omdat het dan slechts gaat om 4 maanden.
Communicatie
Basis- en middelbare scholen worden aangeschreven om kinderen aan te melden bij Bureau
Avant.
Daarnaast publicatie van een nieuwsbericht op de gemeentepagina in De Betuwe en in de
sociale media van de gemeente.
Behandelend adviseur voor technische vragen: A. Sax, tel.: 14 0 4 8 1 , email:
a.sax@overbetuwe.nl
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