Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2013-36
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 3 juni 2013
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Godsdienstlessen op openbare basisscholen
Vraag 1:
Hoe zijn de godsdienstlessen op de openbare scholen momenteel georganiseerd in de
gemeente Wijk bij Duurstede? Ligt het initiatief bij de scholen of bij de ouders?
Antwoord:
Desgevraagd hebben de openbare scholen laten weten, dat de scholen jaarlijks bij de ouders
de belangstelling peilen. Bij voldoende belangstelling worden lessen aangeboden.

Vraag 2:
Op hoeveel scholen in de gemeente Wijk bij Duurstede worden deze lessen gegeven?
Antwoord:
Dit schooljaar worden op 4 van de 5 openbare basisscholen in de gemeente lessen gegeven.

Vraag 3:
Betekent de subsidiestop dat de godsdienstlessen op de openbare scholen in Wijk bij
Duurstede definitief gaan verdwijnen?
Antwoord:
Het Dienstencentrum G/HVO (godsdienstig- en humanistisch vormingsonderwijs) verzorgt
het GVO en HVO in opdracht van de gezamenlijke godsdienstige en humanistische
stichtingen die zich bezighouden met het geven van de lessen op de scholen.
De Minister is van plan deze maand (juni 2013) een voorstel aan de Tweede Kamer voor te
leggen om de rijksbijdrage af te schaffen. De betrokken organisaties lobbyen uiteraard voor
het behoud van de bijdrage. Het Dienstencentrum gaat er vooralsnog van uit, dat de
dienstverlening in het schooljaar 2013-2014 ongewijzigd kan worden voortgezet.
De gevolgen van het eventueel afschaffen van de bijdrage zullen dus pas t.z.t. blijken.
(zie ook: www.gvoenhvo.nl).

Vraag 4:
Is het college overtuigd van de meerwaarde van de godsdienstlessen (zingeving e.d.)? Welke
rol ziet het college voor zichzelf weggelegd in dit dossier? Gaat het college er alles aan doen
om deze lessen (al dan niet via co-creatie) op de openbare scholen in Wijk bij Duurstede te
continueren?

Antwoord:
Wij zien zeker de meerwaarde van het geven van godsdienstlessen. Echter, op het terrein van
godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (GVO/HVO) kent de Wet op het
primair onderwijs -in de artikelen 50 en 51- de taken toe aan de besturen van openbare
scholen en aan instellingen die dat onderwijs verzorgen.
Voor gemeenten is hierbij geen directe rol weggelegd (behalve voor gemeenten die zelf
bestuur van het openbaar onderwijs zijn). Tot de invoering van de rijksfinanciering in 2009
was een verordening van kracht, waarmee de gemeente het GVO/HVO op de openbare
scholen subsidieerde. Mede gezien de huidige financiële situatie, ligt het niet voor de hand
om -indien de rijksbijdrage wordt afgeschaft- tot herinvoering van gemeentelijke subsidiëring
over te gaan.
Tijdsduur: 1 uur
Datum: 20 juni 2013
Carel van Gelder,
namens het college van burgemeester en wethouders.

