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DOSSIER

Geachte heren Rovers en Merkuur,
Op 13 mei 2014 heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van
de gemeenteraad vragen gesteld over de gemeentelijke samenwerking met
verzekeringsmaatschappijen. In reactie op deze vragen antwoorden wij als volgt.

Afschrift:
- MO/RB1, C Buster-de long
SK Dordrecht West l etage
- wethouder Van de Burgt
SK Dordrecht 719
- bestuursvoorlichter
K Stevens
SK Dordrecht 4 etage
- SBC/Concern, EG Imthorn
SK Dordrecht 704
- bestuursvoorlichter
OW ter Linde
SK Dordrecht 810
e

e

Vraag 1.

Uit gesprekken met Dordtse leerkrachten blijkt dat het 'uurtje gym'
zo nu en dan wordt overgeslagen en in veel gevallen structureel
onder leiding staat van de reguliere docent in plaats van een
daarvoor opgeleide gymleraar. Herkent u deze signalen? Zo ja, bent
u met het CDA van mening dat dit een onwenselijke situatie is, niet
alleen t.a.v. de effectiviteit van het onderwijs, maar ook t.a.v. de
overbelasting van docenten?

- raadsgriffier Van Hall t.b.v.
raads- en burgerraadsleden
SK Dordrecht Oost l etage
e

Antwoord: In het kader van het inroosteren van de gymnastiekuren van het
schooljaar 2013-2014 is er bij de schoolbesturen navraag gedaan hoe
vaak zij de gymles verzuimden. De schoolbesturen hebben destijds
aangegeven dat dit sporadisch voorkomt. Eerder (2013) is uit een
inventarisatie onder de schoolbesturen gebleken dat de meeste
schoolbesturen in Dordrecht een vakdocent in dienst hebben. Circa
5 0 % van de gymuren wordt gegeven door een vakdocent.
De gemeente heeft slechts een verantwoordelijkheid voor het
beschikbaar stellen van gymnastiekaccommodaties. De
onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit en de invulling van het
gymnastiekonderwijs in opdracht van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
Desalniettemin is de gezondheid van kinderen een belangrijk
speerpunt voor de gemeente: om de Dordtse jeugd op een gezond
gewicht te krijgen is in 2012 in Dordrecht West het programma "Doe ff
Gezond" gestart. Dienst Gezondheid & Jeugd en Sportbedrijf Dordrecht
zijn hiervan de initiatiefnemers. De looptijd is vier jaar. In dit verband
is de gemeente Dordrecht ook aangemerkt als JOGG-gemeente (dit is
een landelijk initiatief voor Jongeren op Gezond Gewicht).
"Doe ff Gezond" heeft als doel dat ouders, gezondheidsprofessionals,
scholen, sportverenigingen en bedrijven zich inzetten om gezond eten
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en bewegen voor jongeren (0-23 jaar) zo gemakkelijk en aantrekkelijk
mogelijk te maken. Ook basisscholen zijn een belangrijke
doelgroep."Doe ff Gezond" stimuleert de scholen om meer aandacht te
hebben voor gezonde voeding en bewegen. Gedacht moet worden aan
de volgende activiteiten:
- jaarlijkse fittesten (motorisch, leefstijl en BMI);
- sport(beweeg)kennismaking v o o r d e kinderen in de groepen 1 en 2;
- gastlessen tijdens de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8;
- de schooldiêtist en een sportconsulent;
- optimaliseren van het voedings- en beweegbeleid en toewerken naar
een Vignet Gezonde School.
Vraag 2.

Verzekeraar 'De Friesland' heeft samen met scholen een financiële
basis gecreëerd om een poule van bewegingsdocenten op te zetten en
zo de regio te voorzien van kwalitatief bewegingsonderwijs.
De eerste resultaten lijken positief. Bent u bereid om verkennende
gesprekken te voeren met regionale verzekeraars?

Antwoord: J a , wij zijn bereid dit gesprek te voeren. Een verkennend gesprek zal
in juni worden ingepland. De uitkomsten van het gesprek worden
meegenomen in het plan van aanpak over bewegingsonderwijs.
Het plan van aanpak is uitwerking van de motie bewegingsonderwijs
die op 26 november 2013 is ingediend (door Beter Voor Dordt) en
aangenomen. Doel van het plan van aanpak is om zowel vanuit sport
en beweging als onderwijs invulling te geven aan 3 uur bewegen voor
kinderen uit het basisonderwijs.
Het plan van aanpak is naar verwachting eind juni gereed. Wij zullen
hierover de gemeenteraad informeren.
Vraag 3.

De gemeente Heerenveen draagt voor de duur van drie jaar 20% van
de salariskosten. Hierna is het aan de scholen zelf om het budget rond
te krijgen. Ziet u bij (een deel van) de Dordtse scholen afdoende
potentiële ruimte om ook financieel bij te dragen aan dit project?

Antwoord: Bewegingsonderwijs is bij scholen een onderdeel van het volledige
lesprogramma. Het schoolbestuur maakt zelf keuzes hoe ze middelen
verdelen. Vanuit de gemeente zijn we niet van plan hier actie op te
ondernemen.
Vraag 4.

Bent u bereid om met VGZ in overleg te treden over het aanbieden
van een maandelijks spreekuur in de Gravin en, indien mogelijk, ook
in andere wijken? Zo ja, dan verzoeken wij u Jaap van Asch
(beheerder de Gravin) bij deze gesprekken te betrekken.

Antwoord: Het besluit van VGZ om het kantoor aan de Reeweg te sluiten valt
onder de verantwoordelijkheid van VGZ. Wij gaan ervan uit dat VGZ
heeft afgewogen wat de gevolgen zijn van dit besluit voor hun
dienstverlening aan Dordtse verzekerden, waaronder de oudere
doelgroep.
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VGZ en eigenaar/beheerder van de Gravin kunnen zelf afspraken
maken over het aanbieden van een spreekuur. De gemeente ziet
hierin geen rol voor zichzelf.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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