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VERZONDEN 1 6 MEI 2013 

Geachte heer/mevrouw, 

In de Commissie Bestuur en Maatschappij van 22 april heeft u gevraagd om met het college 
te spreken over het proces waarin het college met het Ministerie van OCW en de PCSV tot 
een oplossing voor de financiële situatie bij de PCSV is gekomen. Deze vraag heeft u in de 
raadsvergadering van 13 mei herhaald. Daarbij wilt u weten hoe de verschillende financiële 
maatregelen die het college voorstelt financieel worden gedekt. U heeft deze informatie nodig 
om uw oordeel te kunnen geven over het voorstel om € 150.000 beschikbaar te stellen uit de 
reserve Sociaal Beleid voor het begeleiden van werk naar werk van medewerkers van de 
PCSV. Dit staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juni (RBS 2013i00741 & RVS 
2013i00700). 

In deze notitie laten we, aan de hand van de vijf brieven die we u gedurende het proces 
hebben gestuurd, de stappen zien die we in het proces hebben gezet en welke partijen daarin 
een rol hebben gespeeld en motiveren we de keuzes die daarin zijn gemaakt. De vijf brieven 
maken onderdeel uit van deze notitie en zijn als bijlage bijgevoegd. 

Commissie BM 27 mei 
Tijdens de commissievergadering willen we mondeling toelichting geven op het traject dat we 
met de PCSV, het Ministerie van OCW en de Inspectie zijn gelopen. Ook willen we u dan de 
laatste informatie geven over de adviseur die de PCSV gaat bijstaan en (de aflossing van) de 
lening bij de RABObank, omdat hierover in de week voorafgaande aan de 
commissievergaderingen nog gesprekken plaatsvinden. 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071)545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



Sluiting van de Driemaster (2012U02399) 
Op 27 september 2012 stuurden we u een brief waarin we verslag deden van het gesprek van 
26 september met de PCSV, waarin het schoolbestuur de sluiting van de Driemaster en 
daarmee het vertrek uit de Brede School West (BSW) aankondigde. 
De situatie die de nieuwe voorzitter van het bestuur daarbij schetste baarde ons ernstig 
zorgen. 

In de weken/maanden daarna is er intensief overleg gevoerd met de PCSV, maar ook met 
haar partners de OBSG en SKL, voor wie de sluiting van de Driemaster de meeste 
consequenties had. Inzet was de gevolgen van de sluiting -leegstand in de BSW en onrust 
onder de ouders- te beperken. Dat is gelukt. SKL is bereid om meer ruimte in de BSW te 
huren en de meeste leerlingen van de Driemaster hebben zich bij de Prins Willem 
Alexanderschool aangemeld en blijven daarmee voor de BSW behouden. 

In deze periode is ook contact gezocht met de Inspectie van het Onderwijs om volledige 
duidelijkheid te krijgen over de financiële situatie van de PCSV. De Inspectie hield evenwel de 
boot af. 

De volle omvang van de financiële malaise (2013U00422) 
Op 28 februari informeerden wij u over de financiële situatie waarover steeds meer naar 
buiten kwam. De bestuursvoorzitter was, bijgestaan dooreen interim bestuurder/directeur van 
de Besturenraad, bezig aan een reddingsoperatie. Het was inmiddels duidelijk geworden dat 
naast de tekorten die waren ontstaan bij de uitbreiding van de Willem de Zwijgerschool (2008-
2009), de toename van het tekort vooral werd veroorzaakt door de personele lasten die 
jarenlang niet in overeenstemming waren gebracht met de dalende leerlingenaantallen en 
(daarmee) de bekostiging vanuit het Rijk. Een forse personeelsreductie was noodzakelijk. 

In deze periode heeft het Ministerie zelf om een gesprek met de portefeuillehouder verzocht. 
Een eerste gesprek werd gepland voor begin maart. 

Betrokkenheid van het Ministerie en de Inspectie (2013U00601) 
Over het eerste gesprek met het Ministerie en het (gedeelde) belang van het Ministerie, de 
Inspectie, de PCSV en de gemeente om het schoolbestuur niet failliet te laten gaan, 
informeerden wij u op 19 maart. Hoewel het Ministerie vaker dreigend faillissement van een 
schoolbestuur aan de hand heeft, heeft het geen pasklare oplossing. Wel moest er een 
oplossing zijn voor de zomervakantie. Als die er niet is, nemen ouders het zekere voor het 
onzekere en verlaten zij de PC-scholen. Nog een fikse daling van het aantal leerlingen en 
daarmee daling van de bijdrage van het Rijk, zou redding van de PCSV onmogelijk maken. 

Verkenning van oplossingen 
Op 28 maart stuurden wij u opnieuw een brief, die wij ook nu vertrouwelijk willen houden. 
Deze betrof een verkenning van mogelijkheden om de PCSV te laten fuseren. Alle opties 
overwegende concludeerden het Ministerie, de Inspectie en de gemeente dat een doorstart 
als Stichting de beste optie was. In een besloten deel van de vergadering kunt u hierover 
meer informatie krijgen als u die wilt. 
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Doorstart (2013U00876) 
Op 22 april informeerden we u voor het laatst over de oplossingen richting gezondmaking van 
de financiën van de PCSV. Deze bestaat uit een drietal financiële regelingen die het college 
wil treffen en uit de bereidheid van het Ministerie om de PCSV te laten schatkistbankieren. 
Op 29 april heeft het college de richtinggevende uitspraken waarover we in de brief spreken, 
omgezet in een besluit, dat als vertrouwelijke bijlage is bijgevoegd. 

Omdat de situatie bij de PCSV zeer twijfelachtig is op het moment van de opmaak van de 
jaarrekening, ziet het College zich verplicht om de terugvordering van de OKV-middelen en de 
nog openstaande huur 2012 voor de lokalen in de Buit en Doesmeer dubieus te verklaren ten 
laste van het resultaat. Daarnaast heeft het college besloten het schoolbestuur tegemoet te 
komen door het bouwkrediet achteraf te verhogen. Voor dit besluit genomen is, is navraag bij 
de accountant gedaan of dit volgens de BBV wetgeving is toegestaan. Hierop heeft de 
accountant positief geadviseerd. Omdat er voor de kapitaalslasten van deze uitbreiding 
dekking aanwezig is in het betreffende programma, nl. de kapitaallasten van de OKV 
middelen die nu vrij komen te vallen, kan het college hiertoe besluiten zonder eerst het 
akkoord van de raad af te wachten. De verwerking van deze "switch" van investeringen wordt 
uitgewerkt in de begroting. 

Over de bereidheid van het Ministerie om de PCSV te laten schatkistbankieren kunnen we na 
een overleg met het Ministerie en de Inspectie op 14 mei melden dat deze wordt omgezet in 
een (ambtelijk) besluit als de PCSV daartoe een verzoek doet. Iedere maand levert de PCSV 
een overzicht van de liquiditeitspositie. De liquiditeitsprognose laat zien wanneer het bestuur 
aanvullende middelen nodig zal hebben. Als de PCSV binnen de begrotingsafspraken blijft, 
zal het Ministerie die beschikbaar stellen in de vorm van een lening. Bij het stellen van de 
voorwaarden aan de lening wordt de gemeente betrokken, omdat er aan personeelsreductie 
consequenties voor de huisvesting kunnen zitten. 

Personeelsreductie 
Ook al heeft er een -voorlopig- afrondend gesprek plaats gevonden tussen de gemeente, het 
Ministerie en de Inspectie, tot 1 augustus blijft de druk op de ketel, met name voor de PCSV. 
De belangrijkste opgave is de personeelsreductie. 

Het schoolbestuur moet voor 1 augustus het personeelsbestand met zoveel mogelijk fte 
reduceren. Omdat de ontslagruimte beperkt is, gebeurt dit voornamelijk op vrijwillige basis. De 
mogelijkheid om gebruik te maken van begeleiding van werk naar werk, waarvoor het college 
€ 150.000 beschikbaar wil stellen uit de reserve Sociaal Beleid, vergemakkelijkt deze opgave 
aanzienlijk. Deze datum is hard. Voor medewerkers die niet vrijwillig afvloeien, kan gebruik 
worden gemaakt van de ontslagruimte. Deze is beperkt, want wordt bepaald door (de daling 
van) het leerlingenaantal tussen 2012 en 2013. Door de sluiting van de Driemaster per 1 
augustus 2013 ontstaat er ontslagruimte. De fte's die het betreft kunnen in het zogenaamde 
Risicodragende Deel van de Formatie (RDDF) worden geplaatst. De plaatsing in het RDDF is 
het voorportaal van ontslag.1 

Om tot formatief ontslag van medewerkers met een vast dienstverband over te kunnen gaan moeten de op te 
heffen functies per 1 augustus van enig schooljaar-gedurende ten minste één cursusjaar - in het RDDF zijn 
geplaatst. In het meerjaren bestuursformatieplan wordt vastgelegd welke functies binnen welke functiecategorie in 
het RDDF worden geplaatst. De personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad heeft 
instemmingsrecht op het bestuursformatieplan. Het bestuursformatieplan moet vóór 1 mei worden vastgesteld. In 



Van Werk naar Werk 
Op grond van de Wet Participatiebudget is het toegestaan re-integratiemiddelen in te zetten 
voor preventieve doeleinden, zoals de bemiddeling van werk naar werk. Basis is de grote 
beleidsvrijheid voor gemeenten die de wet mogelijk maakt. In de Memorie van Toelichting 
(MvT) wordt gesteld dat gemeenten, naast de doelgroepen waarvoor zij vanuit de drie 
materiewetten een verantwoordelijkheid opgedragen hebben gekregen, indien nodig ook 
andere personen kunnen bedienen met een aanbod. De MvT noemt daarbij expliciet het 
preventief inzetten van re-integratiemiddelen voor werkenden die met ontslag worden 
bedreigd, waardoor instroom in de bijstand wordt voorkomen. De inzet van re-
integratievoorzieningen is niet, zoals voorheen bij het WWB-werkdeel, beperkt tot de eigen 
inwoners van een gemeente. 

De Wet Participatiebudget biedt het college ruimte om aan personen waarvoor het college in 
de materiewetten niet nadrukkelijk een verantwoordelijkheid heeft opgedragen gekregen, toch 
een voorziening aan te bieden. De wetgever gaat er daarbij van uit dat het college spaarzaam 
van deze ruimte gebruik zal maken en de middelen doelmatig zal inzetten. De geboden ruimte 
is vooral bedoeld om de gemeente ruimte te bieden bij het oplossen van knelpunten in 
specifieke individuele gevallen of in specifieke lokale situaties. Vooral dit laatste is ons inziens 
bij de PCSV aan de orde. 
Arrangementen voor met ontslag bedreigden moeten passen binnen de algemene kaders van 
de Wet. Middelen mogen niet worden gebruikt voor uitvoeringskosten. 

Bovenstaande maakt duidelijk hoezeer de gelden die we beschikbaar willen stellen voor het 
begeleiden van werk naar werk nodig zijn om gedwongen ontslagen te voorkomen en 
medewerkers vrijwillig naar ander werk over te laten stappen. Vanwege de beperkte 
ontslagruimte is afvloeiing op vrijwillige basis de enige manier om aan voldoende 
personeelsreductie te komen. 

Wij gaan er van uit dat deze informatie voldoende basis is voor besluitvorming over het 
voorstel om maximaal € 150.000 van de reserve sociaal beleid beschikbaar te stellen voor het 
begeleiden van werk naar werk van medewerkers van de PCSV. Technische vragen naar 
aanleiding van deze brief ontvangen wij graag schriftelijk zodat wij deze voor de vergadering 
kunnen beantwoorden. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten L.M. Örjessen-J^nsen 
secretaris burgerrieester 

het schooljaar waarin de functies (medewerkers) in het RDDF zijn geplaatst wordt vóór 1 mei voor de komende 
jaren een nieuw bestuursformatieplan vastgesteld. Als tussentijds niet door natuurlijk verloop of vrijwillig ontslag de 
benodigde personele reductie wordt behaald, kunnen per 1 augustus van het nieuwe cursusjaar de betrokken 
medewerkers worden ontslagen. 


