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Van het Sa me nwerkingsve rba nd Prima i r Ond e rwijs Weert Ned e rwee rt
het Samenwerkingsverband Voortgezet OnderwÍjs Weert, Nederweert en Cranendonck

Aan: de feden van de gemeenteraad Weert
de leden van de commissie Bedrijfsvoering-lnwoners van de Gemeente Weert

i.a.a.: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Weert

Betreft: "Kiezen met Visie", met daaraan gekoppelde bezuinigingen zoals opgenomen in de formats

Geachte raads- en commissieleden,

Bij de behandeling van de nota "Kiezen met Visie" en de daaraan gekoppelde bezuinigingen vragen
wij uw zeer gewaardeerde aandacht voor het volgende.

ln de op 30 mei 2O!2 door u vastgestelde LEA nota "20I2-2OI5 gemeenten Weert en Nederweert"
met de titel; "Geen kind tussen wal en schip 2.0" staat de volgende missie:

"Binnen de gemeenten Nederweert en Weert kunnen kinderen en jongeren zich optimaal
ontwíkkelen om volwqardig en verøntwoordelijk deel te nemen aan de samenleving; er vølt geen

kind tussen wal en schíp."

De daarbij behorende visie is:

De gemeenten en LEA-partners creëren een optimale afstemmÍng tussen de ouders, de jeugdíge
personen en instellingen díe met de jeugdige c.q. het netwerk te mqken hebben. Daørbij is men

gericht op het belang en het versterken vun de omgeving vdn en voor de jeugdige.

Onze samenwerkingsverbanden maken deel uit van de Lokaal Educatieve Agenda en wij spreken,
zekervoordelangetermijn, nadrul<kelijkonzezorgenuittenaanzienvandeconsequentiesvoorde
kwetsbaardere en kwetsbare kinderen en jongeren indien u onverhoopt overgaat tot de

bezuinigingen zoals genoemd in de keuzecatalogus; met name onder onderwijs en jeugd.

ln onze LEA aanpakwerken we samen aan hetversterken van het eigen inítiatief en eigen
verantwoordelijkheid van allen die het betreft. Dit komt enorm onder druk te staan,
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Per format wordt gevraagd naar de maatschappelijke gevolgen. Daar is één voor één antwoord op
gegeven. Het cumulatieve effect van alle maatregelen leidt er hoogstwaarschijnlijk toe dat met name
de kwetsbare kinderen en jongeren nog kwetsbaarder worden. Dit heeft zowel voor de betrokkenen
als de gemeenschap ongewenste gevolgen.

We verzoeken u dan ook om tijdens uw beraadslagingen steeds het perspectief voor de langere
termijn in uw overwegingen en besluiten mee te nemen en uit blijft gaan van het credo: "Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst."

U veel wíjsheid toewensend groeten we,

Hoogachtend,

R. van Strijp,
J. Hausmans,

voorzitter Sa me nwerkingsverba nd Prímai r Onderwijs Weert Nede rweert
voo rzitter sa m e nwerkingsve rba nd Voortgezet onderwijs weert, Nede rwee rt en
Cranendonck

lo

T. Stroeks coö ¡ d inator Sa menwe rkí ngsverba nd Primai r Onderwijs Wee rt Nederweert
d i recte u r sa menwerkingsve rba nd voo rtgezet o nde rwijs wee rt, Nederweert en
Cra nendonck
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