
Overlegregeling Lokale Educatieve 

Agenda gemeente Lochem 2020 
 

Het college van Burgemeester en wethouders  van de gemeente Lochem; 

Gelet op:  

Artikel 167a van de wet op het primair onderwijs; 

Artikel 118a van de wet op het voortgezet onderwijs. 

 

Overwegende dat: 

- het gewenst is een overlegstructuur en afspraken vast te stellen ten behoeve van het overleg tussen de 

gemeente Lochem en de schoolbesturen, kinderopvang en andere partners over het lokaal onderwijsbeleid 

en jeugdbeleid, de zogenaamde Lokale Educatieve Agenda (LEA); 

- gelet op het in het LEA gevoerde overleg in de afgelopen periode over de overlegstructuur; 

 

B E S L U I T 

 

Vast te stellen de volgende overlegregeling: 

 

OVERLEGREGELING LOKAEL EDUCATIEVE AGENDA GEMEENTE LOCHEM 2020 

Artikel 1. Betekenis van de begrippen in deze regeling 
a. bestuur: een bestuur van een school, kinderopvang; jeugdgezondheidsorganisatie of 

welzijnsorganisatie. 
b. schoolbestuur: het bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs of de Wet op 

het voortgezet onderwijs bekostigde openbare of bijzondere school voor (speciaal) basisonderwijs of 
een school voor voortgezet onderwijs, die op het grondgebied van de gemeente staat. 

c. bestuur kinderopvang: het bevoegd gezag van een instelling voor kinderopvang of 
peuterspeelzaalwerk, die op het grondgebied van de gemeente staat en die betrokken is bij het 
gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (OAB). 

d. bestuur jeugdgezondheidszorg: bevoegd gezag van een organisatie die volgens de wet op de 
publieke gezondheid in opdracht van de gemeente uitvoering geeft aan het landelijk preventief 
gezondheidspakket voor alle jeugdige tot 18 jaar. 

e. bestuur welzijnsorganisatie: bevoegd gezag van een organisatie met rechtspersoonlijkheid die een 
of meerdere lokale welzijnsactiviteiten verzorgt en die in overwegende mate door een of meer 
gemeenten wordt gesubsidieerd. 

f. bestuur van de lokale bibliotheek: bevoegd gezag van de (welzijns-)organisatie als bedoeld in de 
wet openbare bibliotheek voorzieningen met rechtspersoonlijkheid die een of meerdere voor een 
ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorzieningen verzorgt en die in overwegende mate door 
een of meer gemeenten wordt gesubsidieerd of in stand gehouden.  

g. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem. 

Artikel 2. Overlegorgaan Lokale Educatieve Agenda 
1. Er is een overlegorgaan waarin het college met de vertegenwoordigers van de school- en 

kinderopvangbesturen, de welzijnsorganisatie, jeugdgezondheidszorg, bibliotheek  en de 
gemeentelijke toegang jeugdhulp overlegt over de voorbereiding en de uitvoering van de 
gezamenlijke  lokale educatieve agenda onderwijs- en jeugdbeleid . 

2. In het overleg komen niet alleen de onderwerpen naar voren die gericht zijn op het op 
overeenstemming gerichte overleg zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op 



het voortgezet onderwijs, maar ook andere onderwerpen die het lokale onderwijsbeleid en 
jeugdbeleid in de gemeente aangaan.  

Artikel 3. De samenstelling van het overlegorgaan 
1. Besturen kunnen zich laten vertegenwoordigen in het overlegorgaan. Het bestuur wijst een  

vertegenwoordiger aan die namens het bestuur het overleg voert. 
2. Besturen kunnen zich ook gezamenlijk laten vertegenwoordigen in het overlegorgaan. 
3. De portefeuillehouder onderwijs- en jeugdbeleid vertegenwoordigt het college in het 

overlegorgaan en is tevens voorzitter van het overleg. 

Artikel 4. De deelname van derden aan het overleg  
Als de voorzitter of de meeste besturen het gewenst vinden, kunnen derden deelnemen aan het overleg. 

Artikel 5. De organisatie van het secretariaat 
Het college is verantwoordelijk voor het secretariaat van het overleg. 

Artikel 6. Uitnodiging voor het overleg 
1. Het college zorgt ervoor dat de agenda en – indien van toepassing – bijbehorende stukken voor 

het overleg tijdig worden verzonden naar de besturen. De plaats, de datum en het tijdstip waarop 
het overleg plaatsvindt wordt daarbij bekendgemaakt.  

2. Zijn er besturen verhinderd voor het overleg dan kunnen zij voor de datum van het overleg hun 
zienswijze op de dan geagendeerde onderwerpen schriftelijk kenbaar maken aan het college. Het 
college stelt de deelnemers van het overleg hiervan op de hoogte. 

Artikel 7. De mogelijkheid tot het instellen van werkgroepen 
Het overlegorgaan heeft de mogelijkheid om een of meerdere werkgroepen in te stellen als voorbereiding 
op het overleg of voor het uitvoeren van bepaalde zaken die tijdens het overleg zijn afgesproken. Het 
overlegorgaan bepaalt de samenstelling en de werkwijze van een werkgroep.  

Artikel 8. Agendaoverleg 
1. Het college kan een agendaoverleg instellen. Bij dit overleg wordt nagegaan welke onderwerpen 

op welk tijdstip in het overlegorgaan aan de orde kunnen komen. Op basis hiervan stelt het 
agendaoverleg de agenda op.  

2. Naast een vertegenwoordiger namens het college nemen aan het agendaoverleg maximaal vier 
vertegenwoordigers van de besturen deel. 

Artikel 9. Verslaglegging tijdens het overleg 
1. Het college is verantwoordelijk voor het maken van een verslag van het overleg. 
2. Het verslag wordt zo snel mogelijk na afloop van het overleg verstuurd naar de besturen. 

Artikel 10. Heropening van een overleg 
Als een voorstel waarover overleg heeft plaatsgehad inhoudelijke bijstelling behoeft, kan heropening van 
het overleg plaatsvinden. Het college beslist hierover. Het college kan het overleg ook heropenen als een 
of meer besturen hierom verzoeken. 

Artikel 11. Beslissingen door het college in gevallen waarin de regeling niet voorziet 
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, gehoord de vertegenwoordigers van 
de besturen in het overleg. 

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel van de regeling 
1. Deze regeling  kan worden aangehaald als: “Overlegregeling  Lokale Educatieve Agenda 

gemeente Lochem 2020”. 
2. Deze verordening treedt, onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening overleg lokaal 

onderwijsbeleid gemeente Lochem ”, in werking op de dag na die van bekendmaking.  
 

 



Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders  15 september  2020. 

De gemeentesecretaris,     de voorzitter, 

R. Starke       S.W. van ‘t Erve 


