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Aanvullende vragen:

p. 7 (par. 2.1) meldt dat er nog geen aanspraak is gedaan van middelen voor de 
Internationale Schakel Klas.
Vraag 7: Blijft dit geld, gelet op actuele ontwikkelingen, wel beschikbaar?

Antwoord: We verwachten dat de middelen voor 2021 niet beschikbaar hoeven blijven, omdat (in dit 

geval door gemeente Leiden) hier voor 2021 geen aanspraak op wordt gemaakt. Voor 2022 (en 

verder) houden we binnen het beschikbare budget voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 

zeker weer rekening met uitgaven voor de Internationale Schakel Klas(sen). Concreet is al sprake van 

uitbreiding met een klas in Leiden. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor kostendeling. Hier is 

ambtelijk afstemming over binnen de Leidse regio. Zo ook over de ontwikkelingen rondom de 

opvanglocatie in Oegstgeest.

p. 9+10. Er is sprake van wachtlijsten voor zowel gespecialiseerde zorg, 
gedwongen kader als het jeugdteam Leiderdorp.
Vraag 8: Is er sprake van verbetering sinds de opstelling van deze rapportage? 
Wat is de actuele stand van zaken?

Antwoord: De situatie is vergelijkbaar met enkele maanden geleden. Er is nog 
steeds sprake van wachtlijsten bij diverse jeugdhulpaanbieders. Ook de druk op 
het Jeugdteam Leiderdorp is onverminderd hoog. Het Jeugdteam kampt met 
een personeelstekort en hanteert daarom momenteel een wachtlijst voor niet 
urgente hulpvragen.

p.11 Coronasteun voor kunst en cultuur.



Vraag 9: In hoeverre zijn de kunst- en cultuurorganisaties op de hoogte van 
deze regeling? Heeft/neemt de cultuurcoach hierin een rol?

Antwoord: De kunst- en cultuurorganisaties zijn op 1 november per mail van de regeling op de hoogte  

gesteld door de gemeente. Ook is de regeling gepubliceerd op de gemeentelijke website. De 

Cultuurcoach is op de hoogte en brengt dit waar nodig extra onder de aandacht bij de organisaties. Er  

wordt daarnaast woensdag 17 november aandacht aan geschonken middels een artikel in het 

Leiderdorps weekblad.  

p.12 (1.3 Jeugd aan Zet) Hier wordt melding gemaakt van de uitgave voor twee 
graffiti-wanden in De Houtkamp voor jongeren die vanwege corona 
toenemende overlast veroorzaken.
Vraag 10: Is er ook extra aandacht voor jongeren die in de knel komen maar 
zich minder manifesteren?

Antwoord: Jazeker is er aandacht voor jongeren die in de knel komen, maar zich minder 

manifesteren. Het aanbod (o.a. de graffitivrijplaats, suppen, sporttoernooien en excursies) is niet 

uitsluitend ontwikkeld om jeugdigen te ondersteunen die vanwege corona toenemende overlast 

veroorzaken, maar om alle kwetsbare jeugdigen te ondersteunen die (door corona) beperkt worden 

in wat ze doen. Het aanbod is ontwikkeld om aan te sluiten bij diverse behoeftes van jongeren.

Een mooi voorbeeld is het succesvolle programma ACT your way. Een initiatief dat tot stand is 

gekomen in samenwerking tussen Jongerenwerk en de praktijkondersteuner huisarts jeugd (POH-J). 

Tijdens het achtwekelijks programma zijn trainingen gegeven aan een groep meiden tussen de 14 en 

18 jaar die te maken hebben met stemmingsklachten en midden in de coronacrisis (begin 2021) op de  

wachtlijst stonden voor de GGZ. Het programma ACT your way kan gezien worden als een 

overbruggingsperiode met trainingen om samen met meiden in een soortgelijke situatie de wachttijd 

beter door te komen.


