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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het Nationaal Programma Onderwijs en de door u 
ingediende motie d.d. 6 juli 2021 inzake de pilot "Actief na School" 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de activiteitenkosten die gemoeid zijn met de pilot "Actief na 
School" te bekostigen uit de door het Rijk middels de doeluitkering Nationaal Programma Onderwijs aan ons 
beschikbaar gestelde budget. 
 
Toelichting 
In uw motie van 6 juli jl. draagt u ons op om gezamenlijk met het onderwijs de mogelijkheden te 
onderzoeken tot de realisering en uitrol van het project "Actief na School" op de schoollocaties in de 
gemeente Dinkelland. Na de herfstvakantie wordt op het Twents Carmel College, locatie Denekamp gestart 
met de pilot "Actief na School". In uw motie spreekt u de wens uit voor een meer preventieve aanpak van 
problemen rondom onze jeugd. Daarom leek het ons juist om u, naast de pilot "Actief na School" te 
informeren over de overige (preventieve) interventies die wij in het kader van het Nationaal Programma 
Onderwijs hebben genomen. 
 
Door de Rijksoverheid is aan de gemeente een doeluitkering toegekend vanuit het Nationaal Programma 
Onderwijs om maatregelen te nemen en activiteiten te ontplooien om de vaardigheden van leerlingen op 
cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend aan het onderwijs te stimuleren ad € 263.426,11 
voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. 
 
Wij hebben hierover overleg gevoerd met betrokken partijen waaronder onderwijs, kinderopvang, GGD/JGZ, 
sociaal werk en Team Ondersteuning en Zorg (jeugd). Vanuit de samenwerking voor wat betreft 
onderwijsaangelegenheden is eveneens overleg gevoerd met de gemeenten Oldenzaal en Losser. Het 
college heeft besloten om de financiële middelen in te zetten voor: 
1. € 115.437,50 Wijkracht (school)maatschappelijk werk 

2. € 49.551 Project Geboeid/No Filter 

3. € 10.450 Extra inzet SMW/TCC 

4. € 57.542 PGJ 

5. € 8.888,61 Pilot Actief na School 

6. € 5.557 Regionale aanpak Gezonde School 

7. € 16.000 JOGG 

 



Het Nationaal Programma Onderwijs loopt van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023. Na deze periode 
stopt de financiering door de Rijksoverheid en daarmee ook onze inzet van de financiële middelen zoals 
hiervoor genoemd. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. 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. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
     

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


