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Inleiding 
Door de coronamaatregelen hebben veel kinderen achterstanden opgelopen. Het Rijk stelt met 
het Nationaal Programma Onderwijs extra geld beschikbaar voor gemeenten. Dit is een 
incidentele specifieke uitkering voor de schooljaren 2021-~2022 en 2022-2023. De einddatum is 
31 juli 2023. Deze beschikking is bestemd voor kinderen uit de voorschoolse periode, primair 
en voortgezet onderwijs en thuiszitters die in de gemeente wonen. Hierbij ontvangt u het plan 
met de wijze waarop het geld wordt ingezet..
De toekenning van de beschikking van NPO gelden voor de gemeente Woudenberg kwam 
binnen op 24 december 2021. Het bedrag is in totaal 159.090,00 en wordt in maandelijkse 
termijnen overgemaakt..

Voor de besteding van de middelen hebben we een inventarisatie gehouden onder 
voorschoolse organisaties, scholen, jeugd en jongeren.. Met name de basisscholen hebben een 
aantal concrete wensen ingediend. Daarnaast zijn een aantal voorstellen gedaan die nog 
verder uitgewerkt moet worden.
Om te zorgen dat de concrete wensen zo snel mogelijk ingevuld kunnen worden, is er voor 
gekozen om deze alvast ter besluitvorming aan het college voor te leggen. Een voorstel ter 
besteding van het andere deel volgt later.

Centrale vraag 
Gaat het college akkoord met het plan `Eerste deel inzet NPO gelden van de gemeente'?

Beoogd resultaat 
Door de maatregelen die de gemeente treft worden vertragingen bij kinderen als gevolg van 
COVID-19 voor l augustus 2023 deels ingehaald.
De uitvoering is in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids¿¿org,
sociaal werk, welzijn, sport en cultuur.
In dit eerste deel wordt een vakleerkracht gym voor 24 uur per week, (Schooi)Maatschappelijk 
Werk 8 uur per week en Rots BL Water training 4 uur per week, ingezet.

Kader 
De regeling van de Minister voor Basis-M en Voorgezet Onderwijs en Media van 30 september,

KO/28085678, houdende regels voor het verstrekken van specifieke uitkeringen voor het 
stimuleren van gemeentelijke maatregelen om COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 
in te lopen (Regeling specifieke uitkering inhalen COVID~19 gerelateerde 
onderwijsvertragingen). In het bijzonder Artikel Verstrekken van de specifieke uitkering: 1 

Argumenten 
Dit plan is ontstaan uit de inventarisatie van wensen van voorschoolse organisaties, scholen,
jeugd en jongeren. We maken gebruik van het aanbod in Woudenberg.. De activiteiten zijn in 
lijn met ons beleid. De uitvoering van onder andere het sport-M en leefstijlakkoord kan nu 
ruimer ingezet worden.
De samenwerking met bovenstaande organisaties vindt al plaats en krijgt hiermee een `boost'.
Dit voorstel bestaat uit activiteiten waar scholen specifiek om vragen en biedt mogelijkheid 
voor keuzes.

De reguliere activiteiten om jeugd en jongeren te ondersteunen zijn niet voldoende om de 
achterstanden in te lopen. Het geld van het rijk is welkom en zullen wij inzetten in de lijn die al 
is uitgezet. Het sport-- en leefstijlakkoord zijn hiervoor de basis:

Gezonde leefstijl promoten;
Bevorderen van sociaal emotionele ontwikkeling;
Ondersteunen van de driehoek Kind-Schoo|-Gezin.

Ad Het sport-~ en leefstijlakkoord staat voor `gezonde leefstijl'.

1 Staatecourant 2021. 42027" i Overheidmi e Officieie bekendmakingen (officieiebekendmakinoen.nn 
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Er is tijdens de coronapandemle veel minder bewogen en dat heeft zijn weerslag op het brein 
en op het lijf.. Ook ln Woudenberg is de MQ scan afgenomen op de scholen, daarmee wordt de 
motorische ontwikkeling van een kind gemeten. Uit vergelijkingen met landelijke en 
gemeentelijke cijfers blijkt dat de school met een vakleerkracht gym beduidend beter scoort..
Genoeg reden orn scholen een vakleerkracht gym aan te bieden voor 1 van de 2 gymlessen 
per week. Men kan ook kiezen voor iclinicsi door een gymdocent rnet een vervolg na schooltijd 

bij van de verenigingen in Woudenberg..

Ad Sociaal emotionele ontwikkeling versterken 
De Kleine Schans kan extra trainingen Rots en Water inzetten zodat er voldoende capaciteit is 
om kinderen deel te laten nemen.

Ad Ondersteuning van KindechookGezin 
(Extra) (School) Maatschappelijk Werk inzetten om de driehoek kind, school en gezin te 
verbeteren of te herstellen, zodat een goede samenwerking zorgt voor een omgeving waarin 
het kind weer floreert.

Duurzaamheid en Inclusíe 

Wij staan voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet. We sluiten niemand uit.

Uit het Coalitieakkoord 20222026 
De activiteiten die ontwikkeld worden zijn een samenwerking tussen professionals en leden van 
(sportw)verenigingen en moeten een vliegwiel zijn voor een gezonde leefstijl en de aanwas van 
leden binnen de verenigingen, de bibliotheek en een verlevendiging van Kunst en 
Cultuuractiviteiten. Daarbij zal aandacht zijn voor de (kwetsbare) jeugd en jongere. Als er voor 
hen geen activiteiten zijn in Woudenberg, zoeken wij naar mogelijkheden bij voorkeur binnen 
onze gemeentegrenzen. Dit is ook de visie van het sportmm en leefstijlakkoord. De werkwijze is 
gericht op het verduurzamen van bestaande en nieuwe activiteiten.

Beoogd resultaat 
De werkwijze van de inzet van de NPO middelen is maatwerk, uitgaande van de wensen van 
scholen, jeugd en jongeren in samenwerking met gemeente en organisaties. Met als doel dat 
jeugd en jongeren in Woudenberg gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

nancíële consequenties op juistheid beoordeeld door Djuri van Leeuwen 
f 1 n e brott f 1 

Verschil Gevo et Naam Product 
G 69.545 extra u ven Nationaal mma 0 
6 69.545 extra inkomsten Nationaal mma 0 

0 6 0 tekort o 

Bovengenoemde bedragen betreffen incidentele uitgaven en inkomsten.
Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: de najaarsnota 
Het voorstel is dit te dekken uit het jaarresultaat 

Toelichting:
Vanuit het Rijk is een specifieke uitkering 6159.090,- ontvangen voor het inhalen van 
COVID~19 gerelateerde onderwijsvertraglngen voor de periode augustus 2021 31 juli 

Het bedrag dat niet besteed wordt in deze periode, dient terug betaald te worden aan 
het Rijk.
Met dit voorstel geven we 6 69.545 uit van het totaal van E 159.090 dat we krijgen. Er 
resteert nog een bedrag van 89.545 voor de overige voorstellen die later ter besluitvorming 
worden voorgelegd.
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Risico:

Financiële rechtmatigheid:
Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt 
in de eerst volgende voortgangsrapportage:

het Rijk iaean specifieke 
omtrent inhalen SWUKjontvangen't/oor het inhalen van 

:anaal Programma 
NPO)

'lßgaralatearda mgemlawwdä 

Gaza gelden 

ingaaai voor het genoemdo doal.

naut raal 

naut raal 

neutraal 

neut 

naut real 

hal: Rijk iaean apeoifiaka uit 
omtrent inhalen ÉPUK)ontvangen voor het inhalanvan 

ionaal Programma 
NPD)

10 garelat eerde voordelig 19 gorelatearda 

Deze gelden 

ingezet voor hat genoemde doel.

neut 

nau'l real 

Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage:
Dit betekent dat de gemeente in de jaarrekening verantwoording aflegt aan het Rijk, via de 
SlSanerantwoordingsysternatiek. Gemeenten zullen in hun jaarrekening moeten aantonen dat 
de uitkering is besteed aan het doel waarvoor het ls verstrekt.. Hiertoe zullen gemeenten 
transparant de omvang moeten aangeven van het bestede deel van de middelen aan de 
doelen van de uitkering.

Kosten 
Verwachte kosten vakleerkracht gym voor 24 uur per week: 6 37.440,00 
Verwachte kosten voor (School)Maatschappelijk Werk voor 8 uur per week: 6 21.000,00 
Verwachte kosten Rots Water training: 4 uur per week 11.105,00 

Aanpak/uüvoe¿ng 
De scholen hebben hun wensen kenbaar gemaakt. Het gaat vooralsnog orn de inzet van een 
vakleerkracht gym, schoolmaatschappelijk werk en Rots Water training. Die activiteiten 
willen zij zo spoedig mogelijk inroosteren voor dit schooljaar... Na goedkeuring van dit college*
advies worden professionals geworven en de activiteiten ingezet in overleg met de scholen..
De werving vindt in eerste instantie plaats in samenwerking met SNO Woudenberg, De Kleine 
Schans en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs..

Conclusie 
De inzet van de middelen leidt tot het wegwerken van achterstanden ten gevolge van de 
coronamaatregelen.

Communicatie 
De communicatie zal vooral tussen de gemeente, de scholen en organisaties plaatsvinden.
Gedurende het jaar kunnen successen gevierd worden met oa berichten in de media.
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