
 

 
 
Artikel 40-vragen over bezuinigingen Stichting Leergeld Drechtsteden 
 
30 december 2020 
 
Geacht college, 
 
Onlangs, op 30/12/20,  verscheen in de media het bericht dat Stichting Leergeld Drechtsteden 
moet bezuinigen omdat de gemeente arme kinderen sinds dit jaar steunt via de Dordtpas 
(letterlijke passage uit de krant). In het artikel staat verder beschreven dat kinderen daardoor 
vaak niet meer naar een sportclub gaan, maar dat het tegoed gebruikt voor bijvoorbeeld een 
joggingbroek en gymschoenen nu je met de Dordtpas de zaken zelf kan regelen. 
   
Vraag 1 
Deelt u de indruk dat door de genoemde beleidswijziging de prikkel tot daadwerkelijks 
sportbeoefening kleiner wordt en acht u dat verantwoordwoord? Zo ja, waarom, zo nee welke 
mogelijkheden ziet u om de prikkel weer te versterken?  
 
Vraag 2 
Kunt u inzichtelijk maken welke steunmaatregelen die tot voor kort door Stichting Leergeld 
Drechtsteden werden bekostigd, opgevangen kunnen worden door de Dordtpas?   
 
Vraag 3 
Onlangs 09 september 2020 verscheen in de media het bericht dat Stichting Leergeld aan de 
bel heeft getrokken omdat een steeds groter deel van het budget nu opgaat aan laptops en 
tablets voor gebruik in het onderwijs.  Bent u bekend met dit bericht? 
 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-tablet-of-laptop-eisen-van-leerlingen-het-
mag-niet-maar-scholen-komen-ermee-
weg~b7b3b812/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email  
 
Vraag 3.1 
Op dit moment vergoedt leergeld Drechtsteden indirecte schoolkosten zoals een laptop. Geldt 
bovenstaande mbt het budget die grotendeels opgaat aan laptops en tablets ook voor Stichting 
Leergeld Drechtsteden? Zo ja, wat vindt u ervan dat een steeds groter deel van het budget van 
Stichting Leergeld opgaat aan laptops en tablets voor gebruik in het onderwijs?  
 
Vraag 3.2 
Stichting Leergeld stelt dat deze kosten niet bedoeld zouden moeten zijn voor reguliere 
leermiddelen. Bent u het hiermee eens? Kunt u uw antwoord toelichten?   
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Vraag 3.3 
Gaat Stichting Leergeld Drechtsteden ook bezuinigen op bekostiging van laptops?  Zo ja, 
welke andere mogelijkheden ziet u hierin om de betreffende ouders te kunnen blijven 
ondersteunen?   
 
 In afwachting van uw antwoord, 
 
Hartelijke groet, 
 
Necdet Burakcin 
Fractie GroenLinks 


