
Aan de onderhandelaars en formateur voor de coalitie 2022 
per e-mail: Onderhandelaars_coalitie2022@utrecht.nl  

Utrecht, 13 april 2022 
 
Geachte onderhandelende partijen en formateur,  
 
Graag richten wij, bestuurders van de kinderopvang, het onderwijs, de ondersteuning en de jeugdhulp, ons tot 
u met een dringende oproep:  
1. Benoem een wethouder onderwijs-jeugd 
2. Zorg voor een integrale beleidsagenda onderwijs-jeugd 
3. Zorg voor een overlegstructuur die de uitvoering van deze agenda ondersteunt.  
Hieronder lichten wij kort toe waarom dat belangrijk is voor alle kinderen en jongeren in Utrecht. 
 
“Alle kinderen, jongeren en gezinnen verdienen het om tijdig passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig 
hebben. We moeten daarom hard werken aan een goed en houdbaar jeugdstelsel.”  
Met dit statement luidde voormalig staatssecretaris Blokhuis in juni 2021 de ontwikkeling van een 
Hervormingsagenda Jeugd in. Een agenda om te zorgen dat het stelsel wordt verbeterd en de uitvoering 
versterkt. De Hervormingsagenda biedt aanknopingspunten om inclusiever onderwijs in een inclusieve 
samenleving gezamenlijk en voortvarend op te pakken.  
 
Wij ondersteunen het uitgangspunt om integraal te werken aan maatschappelijke vraagstukken, over sectoren 
heen, met als doel een samenleving te realiseren waarin alle kinderen en jongeren actief kunnen meedoen en 
kansen krijgen. Wij hebben ervaren dat deze ambitie voor kinderen en jongeren alleen kan worden bereikt als 
kinderopvang, onderwijs, ondersteuning, jeugdhulp en gemeenten dit samen doen. En dat willen wij ook.  
Niet voor niets werken we in Utrecht al vele jaren samen en is Utrecht Inspiratieregio voor de samenwerking 
onderwijs/jeugd. Die samenwerking willen wij graag voortzetten. Een volgende stap daarin kan alleen worden 
gezet als de gemeente een integrale beleidsagenda onderwijs/jeugd formuleert en hier integraal op stuurt.  
 
Wij vragen u om deze oproep en het belang van een integrale aansturing, inrichting van de ambtelijke 
organisatie en een integrale overlegstructuur in de formatie voorop te stellen.  
 
Daarmee kunnen we de komende vier jaar samen grote stappen maken in de opdracht om kinderen en 
jongeren goed onderwijs te bieden, ieder kind echt te zien, hun kansen voor ontwikkeling te optimaliseren en 
hen te begeleiden en ondersteunen op weg naar een kansrijke toekomst. 
 
Graag lichten we onze oproep in een gesprek met u toe. Ook brengen we alvast het voornemen onder uw 
aandacht om de nieuwe raadsleden voor de zomervakantie uit te nodigen voor een werkbezoek in het kader 
van de verbinding onderwijs/jeugdhulp. 
 
Namens alle schoolbesturen PO en VO, kinderopvang, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden, 
 

 
 
 
Fawzia Nasrullah    Marenne van Kempen   Myrthe de Jong 
Bestuurder PCOU/Willibrord  Bestuurder Lokalis   Bestuurder Sterk VO 
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Leon de Wit    Jetta Spaanenburg   Carla van de Venne 
Bestuurder NUOVO Scholen  Bestuurder SWV Utrecht PO  Bestuurder Kind & CO 


