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35 050 Wijziging van diverse onderwijswetten door het 
wijzigen van de systematiek van het in 
aanmerking brengen voor bekostiging van 
nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er 
meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod 
(Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) 

Nr. 40  GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 
Ontvangen 27 september 2019 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 74, derde lid, als volgt gewijzigd: 

1. Aan het slot van onderdeel e vervalt «en». 

2. De punt aan het slot van onderdeel f wordt vervangen door «; en». 

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. informatie over de wijze waarop het bevoegd gezag uitvoering zal 

geven aan de afspraken, bedoeld in artikel 167 en artikel 167a. 

II

In artikel II, onderdeel J, wordt artikel 67a, derde lid, als volgt gewijzigd: 

1. Aan het slot van onderdeel e vervalt «en». 

2. De punt aan het slot van onderdeel f wordt vervangen door «; en». 

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. informatie over de wijze waarop het bevoegd gezag uitvoering zal 

geven aan de afspraken, bedoeld in artikel 118a. 

Toelichting  

Op grond van artikel 167 WPO maakt de gemeente afspraken onder 
meer met de bevoegde gezagsorganen van scholen over voor- en 
vroegschoolse educatie. Ook op het terrein van het onderwijsachterstan-
denbeleid worden afspraken gemaakt (artikel 167a WPO en artikel 118a 
WVO). De gemaakte afspraken gelden ook voor de school van de 
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aanvrager. Het is van belang dat transparant is hoe de aanvrager die 
afspraken denkt te gaan uitvoeren. Door initiatieven te verplichten hun 
positie te markeren, kunnen ze snel participeren in de afspraken als ze 
daadwerkelijk een school worden. Richting gemeenten biedt het een 
aanknopingspunt om via de lokale educatieve agenda snel met nieuwe 
initiatieven en bestaande scholen afspraken te maken over gezamenlijke 
opgaven rond segregatie. 
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