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Besluitnummer 2022-0085056

De GEMEENTERAAD DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 31 mei 2022 inzake
Inzet gereserveerde middelen Dordts Leerprogramma;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

overwegende dat:
In juli 2021 heeft de gemeenteraad ingestennd met de programma's voor de Agenda 2030. Het
Dordts leerprogramma (DLP) is een van de zeven programma's. De gemeenteraad heeft ingestemd
met een reservering van € 27,4 miljoen om voor de komende tien jaar het Dordtse leerprogramma
mogelijk te nnaken (besluit 2021-0054583). In verschillende sessies met uw raad is het Dordts
Leerprogramma besproken. Daarin is met behulp van een maatschappelijke businesscase
toegelicht hoe het Dordts Leerprogramma bijdraagt aan het versterken van de sociaaleconomische
positie van de inwoners van onze stad. Kort samengevat zet het programma in op het verhogen
van de ontwikkelkansen van leerlingen op de 11 basisscholen in de stad waar volgens CBS -data de
grootste onderwijsachterstanden te vinden zijn. De kinderen op deze scholen ontvangen extra
onderwijs waarbij de focus ligt op taalontwikkeling in combinatie met talentontwikkeling (sport,
cultuur, techniek, muziek, etc.). Het onderwijs heeft de ruimte om het inhoudelijke programma
vorm te geven binnen de kaders van de subsidieregeling Dordtse leerprogramma. De uiteindelijke
invulling verschilt dus per school. Het doel is niet per se om een verhoogd uitstroomniveau te
realiseren bij al deze kinderen, maar wel om de leer- en ontwikkelpotentie die in deze kinderen zit
ten voile te benutten, zodat zij zich in zich in hun toekomst beter kunnen bewegen in de
maatschappij en op de arbeidsmarkt.

besluit:

het Dordtse leerprogramma uit te voeren tot en met schooljaar 2025-2026;
hiervoor € 8.130.000,- in te zetten vanuit de reserve Dordts leerprogramma;
de meerjarenbegroting 2022-2025 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met
nunnmer BWN 222024.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 13 september 2022.



voorzitter


