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1. Waarom is er sprake van lagere begrote kosten voor instellingslasten ten opzichte van de 
realisatie 2014 (pagina 1)? 
 
Een uitsplitsing van deze rubriek is opgenomen op pagina 3 en 4. 
De overige instellingslasten zijn voor 2015 begroot op € 343.000, ten opzichte van 2014 
met een realisatie van € 410.000, dit is een verschil van circa € 67.000. 
 
Hierna bespreken wij de grootste mutaties ad circa 72.000: 

 Allereerst zien we de kosten voor het administratiekantoor afnemen van circa 
€ 53.000 in 2014 naar € 36.000 begroot voor 2015, dit is een daling van € 17.000. 
Deze afname van de kosten hangt samen de wijziging van administratiekantoor, 
ons nieuwe administratiekantoor is aanmerkelijk goedkoper.  

 In de begroting 2015 zijn de kosten voor TSO opgenomen ad € 65.000, met een 
werkelijke last ad € 87.000 in 2014. Dit is een verschil van € 22.000. Deze lasten 
lopen weg tegen de TSO baten die onder de overige baten zijn opgenomen en 
heeft geen resultaateffect. 

 De overige uitgaven bedragen in 2014 € 43.000, ten opzichte van € 10.000 
begroot voor 2015. Verschil € 33.000. In de lasten 2014 zijn onvoorzien uitgaven 
opgenomen voor bewegingsonderwijs ad € 9.000 en afboekingen van balanssaldi 
ad € 24.000, die door ons oude administratiekantoor nooit waren opgeschoond. 

 
2. De Hasselbraam en de bovenschoolse laten een negatief resultaat zien, wat is de 

verklaring hiervoor en op welke manier wordt dit voor volgend jaar voorkomen? 
 
Dit heeft puur te maken met het toerekenen van de baten en lasten van OBSG als geheel 
naar bovenschools en de verschillende locaties. Het betreft een administratief saldo. 
 
Deze uitsplitsing van gegevens is nog in ontwikkeling en moet nog meer worden verfijnd. 
Wij hebben deze nieuwe manier van werken geïntroduceerd om nog meer grip te krijgen 
op de financiële positie van de scholen en de OBSG als geheel. Echter, in dit stadium 
was het achteraf gezien niet handig om deze informatie mee te sturen. 
Voor het juiste beeld van de begroting voor OBSG verwijzen wij naar pagina 1 t/m 4. 
 

3. Wat is de huidige stand van de reserve van de OBSG? Het tekort van vorig jaar kan 
immers worden opgevangen, maar wat is daarna de stand? 
 
Het eigen vermogen na verwerking van het verlies 2014 bedraagt: € 731.000. 


