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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door mevrouw Louwes van de raadsfractie PvdA.
De vragen hebben betrekking op de eonsequenties van het Corona virus voor leerlingen van
het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.

eentesecretaris,
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(artikel 38 Reglement van orde voor de gemeenteraad)

Schriftelijke vragen ingediend door: PvdA
Datum: 7 april 2020
Onderwerp: Consequenties Corona virus voor leerlingen
Aan:
het College van burgemeester en wethouders
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 38 Reglement van Orde betreffende gevolgen Corona-virus
Geachte voorzitter,
Vanwege het Corona virus wordt van een ieder verwacht dat normale zaken, zoals het naar school
gaan, ineens anders moet worden ingevuld. Het lijkt erop dat dit ook nog wel even gaat duren.
Zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs krijgen zoveel mogelijk, op afstand, digitaal
onderwijs. Het is fijn dat deze mogelijkheden er zijn. We horen landelijk ook dat er kinderen zijn die
niet de juiste leermiddelen tot hun beschikking hebben en hierdoor misschien welleerachterstanden
oplopen. De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:
1.

Heeft u geïnformeerd bij de verschillende schoolbesturen, primair en voorgezet, om te
achterhalen of er leerlingen zijn waar in de thuissituatie geen of onvoldoende leermiddelen
beschikbaar zijn om het onderwijs op afstand adequaat te volgen? Zo nee, bent u bereid om
dit alsnog te doen? Zo ja, heeft u in beeld of er op dit moment in de gemeente Emmen
problemen zijn?

2.

Als blijkt dat er problemen zijn, is de gemeente dan bereid om de regie te voeren danwel de
schoolbesturen te ondersteunen om ervoor te zorgen dat kinderen de juiste leermiddelen ter
beschikking hebben? Wij denken dan bijvoorbeeld aan een inzameling bij bedrijven en
particulieren, maar ook het kijken binnen de eigen organisatie.

De raad is op dit moment niet in de gelegenheid vragen te stellen in de raadzaal in verband met het
uitstellen van de vergaderingen door Corona. Vanwege het urgente karakter van deze vragen, vraag
ik u vriendelijk u met de groots mogelijke spoed de vragen te beantwoorden.
Wij wachten het antwoord op onze vragen met belangstelling af.
Met vriendelijke groet,
Namens de raadsfractie van de PvdA
Anita Louwes
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