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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Lokaal Dinkelland, met betrekking
tot ‘vergroening schoolpleinen’.
Ons besluit
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.
Toelichting
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen.
Vraag 1:
In hoeverre zijn scholen op de hoogte, of worden zij op de hoogte gebracht door de gemeente wanneer het
gaat om onderwijs gerelateerde projecten uit de regio, provincie en landelijk beleid?
Antwoord 1:
In de meeste gevallen worden scholen door hun eigen schoolbestuur dan wel direct door de betreffende
organisaties of overheden in kennis gesteld. Wanneer dat niet het geval is, sturen wij als gemeente de
informatie door. Ook participeren we als gemeente samen met de schoolbesturen in de Lokale Educatieve
Agenda (LEA), waarin diverse ontwikkelingen geagendeerd en besproken worden.
Vraag 2:
Welke rol is het college toebedeeld om draagvlak te creëren in onze gemeente als het gaat om regionale of
provinciale projecten waarbij stimuleren van een positieve gezondheid, bevorderen van sociale cohesie en
bewustwording van biodiversiteit bij diverse doelgroepen voorop staat?
Antwoord 2:
De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de scholen zelf. Zij zijn immers verantwoordelijk voor hun
eigen onderwijsprogramma’s. Uiteraard is het college bereid een verbindende rol te spelen wanneer daarom
wordt gevraagd en/of de noodzaak hiertoe door het college wordt onderkend.
Vraag 3:
Ziet het college aansluiting met een groene impuls, ofwel op schoolpleinen ofwel op groenstroken en
bestaande speeltuinen, bij de diverse programma’s uit het coalitietakkoord zoals de omgevingsvisie,
klimaatadaptatie, biodiversiteit, sociale cohesie en gezonde leefstijl?

Antwoord 3:
Zoals u bekend heeft het college, ter verdere uitvoering van het coalitieakkoord het Maatschappelijk
Raamwerk sociaal domein vastgesteld. Hierin wordt specifiek aandacht besteed aan sociale cohesie en
gezonde leefstijl. Verder heeft het college besloten jaarlijks een preventiesubsidie, gebaseerd op een bedrag
per leerling, aan het onderwijs beschikbaar te stellen. Deze subsidie mag worden aangewend voor
preventieactiviteiten die aansluiten bij het Maatschappelijk Raamwerk.
In de omgevingsvisie zijn diverse beleidsthema’s samengebracht om in samenhang te beschouwen. Hierin
wordt aangegeven dat wij werken aan:

Een leefbare openbare ruimte waarin we aandacht hebben voor klimaatadaptatie, water, ontmoeten,
bewegen en biodiversiteit in combinatie met openbaar groen

Een gezonde leefomgeving met een fysieke leefomgeving die stimuleert tot bewegen en ontmoeten,
spelen en sporten in combinatie met groen, natuur en landschap
In de uitvoering hiervan faciliteren wij, organiseren wij, nemen we soms het voortouw en leggen wij
verbindingen met en tussen allerlei betrokkenen om met elkaar deze doelen te gaan realiseren.
Waarom deze raadsbrief?
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief.
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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