
 

 
TECHNISCHE VRAGEN 

 

Onderwerp : OBSG begroting 2015 
 
Vraagsteller: VVD/Tineke Meiners 
 
Datum : 2 juni 2015 

 
De VVD heeft afgelopen periode meerdere keren raadsvragen gesteld naar aanleiding van het 
uitblijven van de begroting 2015. Bij de bijeenkomst op 28 mei jl. met het onderwijsveld heeft Mw. 
Meiners na afloop hierover nog met de heer Hendricx gesproken. In dat gesprek meldde de heer 
Hendricx dat het opstellen van de begroting in april kon worden afgerond en dat de bespreking 
met het bestuur in mei gepland was. 
 
In het raadsvoorstel staat dat de begroting door het bestuur aan de raad is gezonden. Echter de 
brief van de OBSG is getekend door de directeur de heer Hendricx. De VVD heeft dan ook het 
idee dat we hier met een concept begroting te maken hebben die nog niet door het bestuur was 
gezien en ook nog niet door het bestuur is vastgesteld. 
 

1. Op welke datum is de begroting door het bestuur van de OBSG vastgesteld? 
De begroting is per eind april 2015 opgesteld door de heer Hendricx, in samenwerking 
met ons nieuwe administratiekantoor Groenendijk en in samenspraak met de financiële 
commissie. 
Deze begroting is een 1.0 versie, maar is nog niet vastgesteld door het bestuur. 
In de huidige begroting is een positieve outlook zichtbaar voor 2015 en het bestuur heeft 
er alle vertrouwen in dat 2015 met een positief resultaat zal worden afgesloten. Het 
bestuur zal de begroting nader vaststellen (naar versie 1.1), naar aanleiding van het 
invullen en vaststellen van de formatie voor het nieuwe schooljaar en de kwartaalcijfers 
per 30-6-2015. Dit zal dus op korte termijn plaatsvinden.  

 
2. Kan het College zorgen voor een exemplaar van de  begroting 2015 die door het bestuur 

van de OBSG is vastgesteld en door het bestuur van de OBSG aan de raad wordt 
gezonden (zoals dat ook altijd in voorgaande jaren is gegaan). 
Zoals bij vraag 1 aangegeven, kunnen wij dit vlak voor de zomervakantie doen. 
 
Wij hebben vanaf november 2014 tot en met april 2015 grote problemen gehad met 
administratiekantoor OSG. De laatste managementrapportage over 2014 die wij van OSG 
hebben ontvangen was onvoldoende uitgewerkt. Op verzoeken van onze kant om deze 
cijfers te bespreken, verklaren en verder uit te zoeken werd niet afdoende gereageerd. 
Het kantoor ging dicht en de boekhouder had een nieuwe baan. 
  
Uiteindelijk heeft de financiële commissie dit zelf opgepakt door de administratie in detail 
te onderzoeken en daar waar nodig te corrigeren, waarna wij medio april duidelijkheid 
hadden over het werkelijke resultaat over 2014 van circa € -105.000. 
Dit sluit redelijk aan bij de begroting over 2014. 
 
Pas nadat de uitkomsten over het jaar 2014 voldoende hard waren, was er voldoende 
basis om een begroting 2015 en een meerjarenbegroting 2015 – 2018 op te stellen. 
Wij hebben veel vertrouwen in ons huidige administratiekantoor. Wij worden nu goed 
ondersteund en krijgen snel reactie op onze vragen en zien dit daarom als een éénmalig 
probleem. 
 
Het bestuur betreurt de huidige gang van zaken en biedt hiervoor excuus aan. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen ten opzichte van de begroting bij het raadsvoorstel: 
 

3. In de begroting worden alleen cijfers over het begrotingsjaar en en jaar daarvoor 
gepresenteerd. In voorgaande jaren was dat altijd over het begrotingsjaar en de twee 
voorgaande jaren. Waarom is voor deze verandering gekozen? 
Wij hebben niet bewust een verandering ingezet. Het klopt dat in het verleden ook andere 
cijfers en gegevens werden gepresenteerd, zoals leerling gegevens etc.  
Uitsluitend omwille van efficiency hebben wij gebruik gemaakt van het huidige format van 
ons nieuwe administratiekantoor.  

 
4. Waarom ontbreken in de begroting de paragraaf Balans positie en de paragraaf 

Vermogens & Budgetbeheer? Voorheen stonden die altijd in de begroting. 
Zie ook de vraag hiervoor, dit is geen bewuste keuze geweest.  
Ter toelichting: de inspecteur financieel van OC&W heeft zeer recent onze begroting 
beoordeeld en akkoord bevonden.  

 
5. Waarom is er totaal geen tekst in de begroting. Geen voorwoord en uitgangspunten zoals 

in de begroting 2014? 
Voor de inspecteur financieel van OC&W heeft de financiële commissie een memo 
opgesteld waarin beleid en uitgangspunten bij de begroting zijn opgenomen. Naar 
aanleiding van dit memo en de opgestelde begroting heeft OBSG het arrangement 
financieel – basis gecontinueerd.  
 

6. De ouderbijdrage is voor 2015 begroot op 65.000. Waarom zo laag? (in 2014 begroot op 
75.000 en realisatie 93.632) 

De verwachting is dat er minder leerlingen zullen deelnemen aan de TSO  waardoor de 
lasten lager zijn begroot - dit geldt ook voor de baten, aangezien de TSO kostendekkend 
is. Dit verschil heeft dus geen resultaat effect. 
 

7. Bij de paragraaf lasten (pagina 2) zijn de sociale lasten en pensioenlasten 2015 niet 
ingevuld. Waarom niet? 
Dit was ook voor de initiële begroting 2014 niet het geval. Het is gebruikelijk dat 
administratiekantoren deze posten niet begroten. Wij vragen hier ook steeds naar. 
In de begroting van 2015 zijn in de kolom begroting 2014 de cijfers van de laatste 
forecast opgenomen, in de loop van het jaar zijn deze gegevens wel beschikbaar.  
 

8. Bij de paragraaf huisvestingslasten is het onderdeel 'huur huisvesting/terrein'  voor 2015 
begroot op 10.000 euro. Voor 2014 was 0 euro begroot en is 31.268 gerealiseerd. Graag 
een nadere toelichting op de historie en verloop van deze post. 
Bij het opmaken van de laatste pdf door ons administratiekantoor is er blijkbaar een 
bedrag verschoven. Voor 2014 was € 37.000 begroot, waarbij rekening is gehouden met 
te verwachten extra huisvestingslasten voor de PWA (mede gebruik tijdelijke huisvesting 
en eerste kosten nieuwe huisvesting). Voor 2015 zullen deze kosten zich niet voordoen. 
Het bedrag ad € 37.000 had op de plaats van € 0 moeten staan. Dit is een storende fout, 
die wij zullen laten aanpassen. 
 


