Verworpen, motie 9 is met 4 stemmen voor (PvdA, Burger Belangen, Christen Unie en D66) en 29
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP, SP, GroenLinks en Wezenbeek)
MOTIE 9.
Investeren in het onderwijs
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord
hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020:

Overwegende dat:
• Het onderwijs van belang is voor een toekomstbestendig Roosendaal;
• Investeren aan de voorkant in het onderwijs niet alleen wenselijk is om kinderen vroeg te helpen,
maar dat dit op langere termijn ook een positief economisch effect heeft;
Constaterende dat:
• De lokale overheid aan de basis staat van de jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang en het
peuterspeelzaalwerk;
Van mening zijnde dat:
• Een succesvolle doordecentralisatie onderwijshuisvesting primair onderwijs mede zal slagen als
er geld wordt vrijgemaakt voor de vorming van integrale kindcentra (IKC’s);
• Dit middels ontschotting kan plaatsvinden (onderwijsgelden, maar bovenal via gelden uit het
sociaal domein (voorliggend veld/jeugdzorg) en hiermee het vormen van IKC’s moet worden
gestimuleerd;
• Naast deze stimulans er breder geïnvesteerd kan worden in het onderwijs;
• Dit bijvoorbeeld kan d.m.v. aanpak onderwijsachterstanden, een conciërge op iedere school,
schakelklassen, extra jeugdprofessionals, activteiten om de lessen te verbeteren, groene
schoolpleinen, een leerwerkmakelaar op iedere MBO- en VMBO-locatie;
• Vanwege de financiële ruimte die de gemeente Roosendaal heeft, in ieder geval gekeken moet
worden of bovengenoemde investeringen met gemeentelijke gelden structureel gemaakt kunnen
worden;
Verzoekt het college:
1. Om de mogelijkheden te bezien om in de jaren 2021, 2022 en 2023 per jaar 500.000 euro als
investeringsruimte structureel vrij te maken om te investeren in het onderwijs en met het
onderwijs in 2020 in gesprek te gaan over de besteding van deze middelen;
2. Om voor de begrotingsbehandeling 2021 het bestedings- en dekkingsvoorstel hiervoor aan de
gemeenteraad aan te bieden;
3. Bij de doordecentralisatie van het primair onderwijs inzichtelijk te maken dat er ook middelen
worden vrijgemaakt die de vorming van IKC’s stimuleert;
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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