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Geachte leden van het Maatschappelijk Platform, 

Hierbij sturen we u een reactie op het door u uitgebrachte advies met betrekking tot 

de NPO-middelen en inzet daarvan. U heeft het advies uitgebracht op 31 januari 

2022.  

 

Als eerste bieden wij u onze excuses aan voor de late reactie van onze kant. Na 

vaststelling door de raad zijn we aan de slag gegaan met de door de raad 

aangenomen motie en de door u voorgestelde aanpassing in de frequentie van 

overleg. We hebben de reactie van de partners afgewacht om u over het totaal te 

informeren en dat heeft lang op zich laten wachten. Achteraf gezien hadden we uw 

platform beter eerst tussentijds kunnen informeren, zodat een reactie minder lang op 

zich zou laten wachten. 

 

U heeft een positief advies uitgebracht daar zijn we u erkentelijk voor, voorts beveelt 

u aan om vaker met de regiegroep bij elkaar te komen, mede gezien de korte 

uitvoeringsperiode. 

 

De Rijksoverheid heeft de uitvoeringsperiode verlengd (kamerbrief van 25 februari 

2022). Net als de NPO-middelen die zijn toegekend aan de scholen mogen de NPO-

middelen die zijn toegekend aan de gemeenten in een periode van 4 jaar worden 

uitgegeven. Dat betekent dat we tot 31 juli 2025 gelegenheid krijgen om ons plan uit 

te voeren. Dat is positief aangezien de uitvoeringsperiode zeer kort was en het plan 

behoorlijk wat ambitie kent. Hierdoor is er meer uitvoeringstijd.  

 

Ondanks de langere uitvoeringstermijn hebben we met de NPO-partners besproken 

om intensief contact te hebben rondom de uitvoering van dit plan. We zullen zoals u 

adviseert 6x per jaar contact hebben met de regiegroep NPO. 

 

  Maatschappelijk platform Voerendaal 

        

        

        

        

        

 
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Voerendaal 

                  24-mei-2022 
 

Onderwerp Behandeld door Bijlagen 

reactie advies NPO middelen en 
verloop tot nu toe 

Miriam van Ooijen       



 

 

 

   

  Pagina 2 van 2 

Door de gemeenteraad is een motie ingebracht ten behoeve van motorische test van de leerlingen om vast te 

stellen wat de motorische vaardigheid van de leerlingen zijn. Wij hebben de motie overgenomen op 

voorwaarde dat het afnemen van de motorische test wel draagvlak vanuit het onderwijs heeft. Inmiddels zijn 

we met de scholen in overleg om te bespreken hoe uitvoering aan de motie gegeven kan worden. Tot nu toe 

heeft dit nog niet tot concrete afspraken hierover geleid. 

 

Hoe gaat het tot nu toe met de uitvoering van het NPO-plan? 

Inmiddels zijn we intensief in contact met het onderwijs, de opvangpartners en JENS over de uitvoering van 

het plan. Op korte termijn maken we concrete afspraken over de Rots- en waterscholing en de start van Meer 

harmonie in de samenleving en het starten van de activiteiten voor meer ouderbetrokkenheid. Tevens 

onderzoeken we hoe we vorm en inhoud kunnen geven aan de integrale kindaanpak. We bereiden op dit 

moment de verschillende acties voor, zodat deze in het nieuwe schooljaar uitgevoerd kunnen worden. We zijn 

erg enthousiast over de samenwerking hierover met de NPO-partners. 

 

We gaan ervan uit dat we u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd over de wijze waarop we uw 

advies opgepakt hebben en de voortgang van het NPO in Voerendaal. Indien u hier vragen over heeft, 

kunnen deze met de betreffende ambtenaren besproken worden in één van de volgende MPV-vergaderingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wethouders Ruud Braun en Harry Coenen 

 

 

 

 

 

 

 

 


