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Geachte leden van de raad, 

In de commissievergadering Bestuur en Maatschappij van maandag 22 augustus heeft u uw 
zorgen uitgesproken over de financiële toekomst van de Stichting Openbare Basisscholen 
Gemeenschap (OBSG). Wij hebben u toegezegd verslag te doen van het gesprek van 29 
augustus met het bestuur van de Stichting en meer inzicht te verschaffen in de (financiële) 
verantwoordelijkheden van de gemeente ten opzicht van de Stichting. Met deze brief geven 
wij invulling aan onze toezegging. 

Besturingsmodel 
De Stichting OBSG werkt aan een wijziging van haar bestuursmodel. Hiermee volgt zij de 
Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-raad. De Code spreekt van een 
scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht. De functiescheiding verplicht er 
echter niet toe dat de functies door verschillende organen van het bevoegd gezag uitgeoefend 
moeten worden. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken. In de 
verschillende modellen heeft de gemeenteraad een eigen rol. 

De OBSG kiest voor een besturingsmodel waarbij de algemeen directeur taken en 
bevoegdheden uitoefent namens het stichtingsbestuur van de OBSG en waarbij het 
stichtingsbestuur feitelijk het 'intern toezicht' uitoefent. Dit is de essentie van de Code Goed 
Bestuur: scheiding van toezicht en bestuur ter verbetering van intern toezicht. Het bestuur van 
de Stichting mandateert de algemeen directeur om de bestuursfunctie uit te oefenen. De 
(externe) toezichthoudende taak van de gemeenteraad, zoals vastgelegd in de statuten, 
verandert hiermee niet. Het goedkeuren van de begroting en jaarrekening van de Stichting 
blijft een taak van de gemeenteraad. 
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Financiën 
Het bestuur van de Stichting ziet beperkte mogelijkheden om te komen tot bezuinigingen op 
korte termijn. Dit komt met name door het teruglopen of zelfs wegvallen van diverse 
budgetten. Het stichtingsbestuur ziet zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het 
onderwijs geen verdere bezuinigingsmogelijkheden. Om tot een positief exploitatieresultaat te 
komen, moet daarom gekeken worden naar structurele bezuinigingen op middellange termijn. 
De BRINnummer-problematiek en personeelskosten zijn daarbij de twee grootste 
aandachtspunten. Naar het zich laat aanzien, wordt de bezuinigingsdoelstelling op de 
personeelslasten voor 2011 gehaald, mede door de groei van het leerlingaantal van de 
OBSG. Een oplossing voor de BRINnummer-problematiek ziet het bestuur echter niet. Naar 
zijn overtuiging heeft onderzoek daarnaar afdoende aangetoond dat het stichten van een 
nieuw BRINnummer {hoofd- of nevenvestiging) onhaalbaar is. 1 Het schoolbestuur ziet het als 
de verantwoordelijkheid van de gemeente om het tegemoet te komen in de € 150.000 die het 
bestuur hierdoor jaarlijks misloopt. Het wil hierover graag in gesprek (blijven) met het college, 
zoals is afgesproken rond de stichtingvorming in 2007. 

Wel is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met het afgelopen van de bruidschat. 

Vervolg 
Eind 2011 dient de Stichting haar (meerjaren)begroting ter goedkeuring aan aan de raad. Met 
de Stichting is afgesproken dat in december een bestuurlijk overleg wordt gevoerd om de 
meerjarenbegroting te bespreken en te bezien hoe de Stichting de voorgenomen 
bezuinigingsdoelstellingen over 2011 heeft behaald en welke consequenties e.e.a. heeft voor 
de meerjaren begroting 2012-2014. In zijn advies hierover zal het college u verslag doen van 
dit overleg. 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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1 Voor het stichten van een school in Leiderdorp geldt een stichtingsnorm van 302 leerlingen; een 
aantal dat binnen vi j f jaar bereikt dient te worden. Een openbare school wordt alleen in het Plan van 
Nieuwe Scholen opgenomen als binnen een straal van 10 kilometer geen school van deze richting is en 
daar wel volgens de prognose wel behoefte aan bestaat. De opheffingsnorm is 181. Als een school 3 
jaar aaneengesloten minder dan dat aantal leerlingen heeft, vervalt het BRINnummer. 


