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Geachte Raad, 

In het coalitieakkoord van de gemeente Wassenaar is opgenomen om ieder jaar op twee 
beleidsterreinen een onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doelgerichtheid van de bestede 
gelden door de gemeente. De voorgestelde doelmatigheidsonderzoeken die benoemd zijn in het 

coalitieakkoord sluiten ook aan op art. 213a uit de gemeentewet. In dit artikel staat het volgende 
opgenomen:  

1. Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van 

het door hem gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover.  

2. Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de 

onderzoeken.  

3. Het college stelt de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is ingesteld, personen die de 

rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte van de onderzoeken die hij doet 
instellen en zendt haar, onderscheidenlijk hen, een afschrift van een verslag als bedoeld in 
het tweede lid.  

 
Het college hecht er veel waarde aan dat ingezet beleid kritisch gevolgd wordt, zodat bijgestuurd 
kan worden indien noodzakelijk en de kans op succes het grootst is.  
 

Het onderzoek  

Het eerste onderzoek dat in dit verband heeft plaatsgevonden was over Avalex en is op d.d.19 juli 
2019 naar de Raad gezonden. Het tweede doelmatigheidsonderzoek vindt plaats over het 
onderwerp Regeling Brede School Impuls. SZ Support heeft dit onderzoek in opdracht van het 
college van Wassenaar uitgevoerd en hierover een rapportage uitgebracht het rapport is 

bijgevoegd. Via de informatiebrief willen wij de gemeenteraad samenvattend informeren over de 
uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek en hoe wij daar als college van B&W mee om (willen) 

gaan.  
Dit doelmatigheidsonderzoek heeft ook belangrijke informatie opgeleverd ten behoeve van de 
evaluatie van de Regeling Brede School Impuls. Over de evaluatie Brede School Impuls wordt u zo 
spoedig mogelijk separaat geïnformeerd. 
 
 

  



 

 

Conclusies en aanbevelingen  

Uit het onderzoek blijkt dat de activiteiten van de RBSI positief hebben bijdragen aan de vooraf 
gestelde doelen. Deze doelen zijn ook behaald binnen de financiële kaders in 2013-2019. In die zin 
zijn de beschikbare middelen dus op een doelmatige wijze besteed.  
Wel zijn er verbeteringen te formuleren op het gebied van monitoring en sturing. Ook zit er veel 

variatie tussen de doelgroepen van de Wassenaarse jeugd met betrekking tot het behalen van de 
doelen. Deze variatie is echter verklaarbaar door situationele factoren en is altijd afgestemd met de 
gemeente. Ook blijkt dat er nog steeds een grote behoefte is voor talentonderwijs in Wassenaar, 
en dat er voldoende kansen zijn om hierin na 2020 tegemoet te komen.  
 
Uit de analyses komen enkele aandachtspunten naar voren voor de toekomst van talentonderwijs 
in Wassenaar. We sommen ze hieronder met het oog op een mogelijke verbetering van de 

doelmatigheid op.  

1. Aanbevolen wordt om projectmatig te werken met talentonderwijs binnen Wassenaar. Dat 
zou aansluiten bij de vermindering van middelen en ook de directe wensen en behoeftes 
van de verschillende scholen. Bij het voortgezet onderwijs ligt deze behoefte voornamelijk 
op het gebied van welzijn, persoonlijke ontwikkeling en duurzaamheid, waartegen de 

behoefte op het primair onderwijs zich richt op podium- en theaterkunsten, natuur- en 
milieueducatie en duurzaamheid.  

2. Daarnaast bleek uit de analyses dat het schoolse aanbod op het primair onderwijs het 
meeste bereik had. De school is de vindplaats voor kinderen. In de toekomst is het daarom 
verstandig om het talentonderwijs binnen de school plaats te laten vinden. Daarbij sluit het 
binnen de school ook sneller aan op de jaarplanning van de school omdat de organisator 

van het talentonderwijs afhankelijk is van de schoollocatie, of zelf werkzaam is in de 
school. Dit heeft als voordeel dat er meer curriculaire aansluiting is op het lesprogramma 
van de school. Daarnaast is het betrekken van de scholen in de vervolgstappen een manier 
om de behoefte en aansluiting van de nieuwe initiatieven te blijven peilen.  

3. Aangezien in Wassenaar ook een groep jeugdigen zijn die een lagere sociaaleconomische 
achtergrond hebben, is het in het kader van kansengelijkheid van belang om het bereik van 
deze doelgroep te betrekken bij de toekomstige plannen. Dit kan onder andere door een 

bredere blik op het aanbod voor deze doelgroep binnen Wassenaar, zoals het 
inventariseren van de (al bestaande) mogelijkheden van Stichting Leergeld of Stichting 
Jongerenwerk. 

4. De laatste aanbeveling is om als gemeente in te zetten op intensivering op het gebied van 

monitoring en rapportage zodra de er een keuze is gemaakt in de richting en de externe 
partij die deze richting invult en oppakt. Door intensief te monitoren is een betere 
samenwerking mogelijk, wordt er beter aangesloten op de behoefte van de leerlingen en 

kan er tijdig worden bijgestuurd als projecten of activiteiten niet aanslaan. Dit proces zorgt 
ervoor dat de gemeente Wassenaar doelmatig en doelgericht kan sturen op talentonderwijs 
voor de Wassenaarse jeugd.  

 
Vervolg  
Het doelmatigheidsonderzoek richt zich op de ontwikkeling van Talentum, kijkt terug op de 

doelmatigheid van de RBSI in 2013-2019 en werpt een blik op de mogelijkheden voor 
talentontwikkeling voor Wassenaarse kinderen vanaf 2021.  
 
 
Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders, 

Met vriendelijke groet, 
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drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.  


