
	

Inbreng Joop Huson over Verordening Financiële 
gelijkstelling onderwijs Zuidplas 
Vergadering gemeenteraad 21 juni 2016 
 
Voorzitter, 
 
Als lid van de gemeenteraad kom ik regelmatig onderwerpen tegen waar ik niet 
eerder iets van wist. Dat is vaak interessant. ‘Je bent nooit te oud om iets te leren’, 
is mijn motto. Wie niet meer leren wil, staat stil – hoe oud of hoe jong je ook bent. 
Dat moeten we niet teveel hebben.  
 
Toch vraag ik me af of ik echt alles had willen weten wat over het raadsvoorstel 
FINGEL (Verordening Financiële gelijkstelling onderwijs Zuidplas 2016) in de stukken 
is geschreven. Het raadsvoorstel riep in eerste instantie nogal wat technische vragen 
op, van diverse fracties waaronder de onze. Dank overigens voor de heldere 
beantwoording.  
 
Onze fractie had gewild dat deze antwoorden in het raadsvoorstel te vinden waren 
geweest. Dat had mij tijd en energie en een lichte irritatie bespaard. Iets nieuws leren 
is prima, dat doen we graag. Maar onze fractie wil het College wel verzoeken er 
beter op toe te zien dat de raadsvoorstellen in één keer transparant en volledig zijn 
en te bevatten voor een belangstellend eenvoudig raadslid zoals ik. Een 
“overgangsregeling” benoemen die verstopt zit in een bijlage A, onder romeinse II, 
3e punt en die dan niet méér blijkt in te houden dan een éénmalig opgeschoven 
aanvraagdatum – dat is een voorbeeld van hoe het niet moet….  
Nu even inhoudelijk nog: onze fractie kan instemmen met de vaststelling van de 
voorgestelde verordening. Wij begrijpen nu dat zo de beide bestaande 
voorzieningen – vervoer naar de gymnastieklokalen en schoolbegeleiding – beter 
worden geborgd, met name juridisch. En bovendien met méér eigen vrijheid van 
keuze voor wat betreft schoolbegeleiding. Daar kunnen we niet tegen zijn!  
Het lijkt ons nu ook niet van toegevoegde waarde om aan te dringen op aanhouding 
van het onderwerp tot na de bespreking van de Nota Onderwijsbeleid Zuidplas 2030 
die voor dit najaar op de rol staat. We kunnen inderdaad eventueel gewenste andere 
voorzieningen alsdan eenvoudig aan deze verordening toevoegen. En voorzitter, 
afsluitend, onze verwachtingen van de Nota Onderwijsbeleid raken steeds hoger 
gespannen.  
 
 
 
 


