Raadsvergadering 3 oktober 2013
Voorstel B 6
Heinkenszand, 17 september 2013
Onderwerp:
voorstel tot het vaststellen van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2014 tot en met
2017
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,
Voorstel
Bijgaand treft u de Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor de periode 2014 tot en met 2017
aan. Deze is opgesteld in overleg met de vaste samenwerkingspartners zijnde de in Borsele
werkzame schoolbesturen en kinderopvangorganisatie. De LEA is vastgesteld in de OLOB
van 2 september 2013. U wordt voorgesteld de LEA 2014 – 2017 vast te stellen.
Voorgeschiedenis
De LEA is een aantal jaren geleden geïntroduceerd. Dit om de veranderde bestuurlijke
verhoudingen tussen gemeente en schoolbesturen vorm en inhoud te geven. De LEA is een
instrument voor het maken van afspraken over (wettelijke) taken die onderwijs, voorschoolse
sector en gemeente gezamenlijk hebben. In gezamenlijkheid moet worden bepaald welke
onderwerpen op de LEA komen. In Borsele is de samenwerking vorm gegeven via de
Overleggroep Lokaal Onderwijs Beleid (OLOB). In deze overleggroep zijn alle Borselse
schoolbesturen, de voorschoolse sector en de gemeente vertegenwoordigd.
Inmiddels is een aantal jaren met een LEA gewerkt. De aanbevelingen uit deze LEA zijn voor
het grootste deel uitgevoerd. De huidige LEA is niet meer actueel. Afgesproken is dat er een
nieuwe LEA opgesteld gaat worden voor de periode 2014 t/m 2017. Er is een werkgroep
LEA gevormd, waar de schoolbesturen en de kinderopvang in zijn vertegenwoordigd. Deze
werkgroep heeft de concept LEA uitgewerkt. Deze is vervolgens definitief vastgesteld in de
OLOB. In de thans voorliggende LEA is zoveel mogelijk rekening gehouden met landelijke,
regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van welzijn, onderwijs en zorg.
Voor de komende jaren is een aantal thema’s vastgesteld. In de LEA zijn deze thema’s
nader uitgewerkt. De ontwikkelingen zijn beschreven en er is vastgelegd welke afspraken
hierover zijn gemaakt met de betrokken partijen.
De volgende thema’s zijn vastgesteld:
•
Zorg in en om de school
•
Onderwijsachterstandenbestrijding
•
Onderwijs en arbeidsmarkt
•
Basis onderwijs- en jeugdbeleid
•
Doorlopende leerlijnen voorschools – PO - VO.
Argumenten
Op grond van artikel 167 en 167a van de Wet op het primair onderwijs is de gemeente
verplicht overleg te voeren met de schoolbesturen en de kinderopvang over een aantal
onderwerpen. Dit overleg moet gericht zijn op het maken van afspraken.
(Juridische) consequenties
Aangezien ontwikkelingen niet stil staan, is de kans aanwezig dat de afspraken die nu in de
LEA zijn gemaakt, tussentijds aangepast moeten worden.
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Financiën
In hoofdstuk 4.6 van de LEA is een financiële paragraaf opgenomen. Dit betreft een
overzicht van reeds bestaande budgetten voor de diverse beleidsvelden. Uw raad wordt
geadviseerd om deze reeds beschikbaar gestelde budgetten niet te veranderen gedurende
de beleidsperiode.
Uitvoering/planning
Uitvoering vindt plaats in de periode 2014 tot en met 2017.
Communicatie
n.v.t.
Besluit
De Lokale Educatieve Agenda 2014 t/m 2017 wordt vastgesteld.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
 Lokale Educatieve Agenda 2014 tot en met 2017

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge,

secretaris.
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