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ONDERWERP

Lokale Educatieve Agenda Westland
2022-2025

Geachte heer Van der Knaap,
U heeft op 29 november 2021 feedback gegeven op het concept Lokale Educatieve Agenda Westland 2022-2025 (LEA). Op 3 december 2021 heeft u van ons een reactie gekregen op de gegeven
feedback en de vragen die zijn gesteld. Uw betrokkenheid bij dit onderwerp en uw f eedback zijn
voor ons waardevol. Een groot deel van de opmerkingen zijn dan ook verwerkt in de definitieve
versie. Daarnaast is u toegezegd dat er een formele advies aanvraag ingediend zou worden. Dit
was echter niet de bedoeling daar u uw feedback al in u w reactie van 29 november heeft doen
toekomen. De LEA betreft een breed scala van onderwerpen rond het onderwijs en daarom hebben wij breed de betrokken organisaties en belangenorganisaties geconsulteerd waaronder de
ASDW. Er is besloten daarom niet aan uw organisatie nog een eindadvies te vragen. Net voor het
kerstreces is het document door de actief betrokken partners vastgesteld.
De LEA is met de samenwerkingspartners in een kort tijdbestek tot stand gekomen en biedt een
ambitieus perspectief. Voor de voortgang is het van belang dat het LEA in februari wordt vastgesteld door de raad gezien het feit dat in maart de gemeenteraadverkiezingen plaatsvinden en wij
de LEA niet over zomerreces heen willen tillen . Na goedkeuring van de LEA door de raad wordt
voortvarend gestart met de uitvoering. Per jaar word en samen met het onderwijs en de kinderopvang de ambities uitgewerkt in een jaarplan. Het jaarplan wordt vastgesteld door het college en
ter informatie verzonden naar de ASDW en de raad.
We bieden ons excuus aan voor de mogelijke verwarring over het vragen van een eindadvies.
Bijgevoegd treft u de definitieve versie aan.
Wij gaan er van uit dat we u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u nog vra-

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
namens hen,

*22-0007452*

gen hebben of toelichting wensen, dan verzoek en we u contact op te nemen met de betrokken
beleidsadviseur Jeanette Nikkels (jcnikkels@gemeentewestland.nl ).
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