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Geachte leden van de raad , 

Op donderdag 7 februari heeft een eerste overleg plaats gevonden met de Protestants-
Christelijke Schoolvereniging Leiderdorp (PCSV) over de uiterst zorgelijke financiële situatie 
waarin de schoolvereniging verkeert. Dinsdag 12 februari heeft wethouder Zilverentant de 
voorzitters van de fracties van uw raad hiervan op de hoogte gebracht. Afgelopen dinsdag, 26 
februari, heeft een tweede overleg met de PCSV plaatsgevonden. Met deze brief informeren 
wij u over hoe het er nu voorstaat met de PCSV. 

Reductie fte's 
De PCSV moet bezuinigen op personeel, omdat het bestuur, terwijl het leerlingenaantal 
afnam, hetzelfde aantal leerkrachten in dienst heeft gehouden. Dit heeft tot tekorten geleid. 
Op 18 februari heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) daarom 
ingestemd met een reductie van personeel, maar niet met de door de PCSV voorgestelde 
reductie van 14,8 fte uit het bestuursformatieplan van mei 2012. Dit maakt het niet mogelijk 
om op 1 maart een begroting aan het Ministerie te presenteren waaruit blijkt dat de PCSV de 
noodzakelijke bezuiniging op personeel tijdig kan realiseren. 

De GMR en de bonden kunnen wel akkoord gaan met een reductie van personeel als hier een 
goed sociaal plan aan ten grondslag ligt. Dit is ook de voorwaarde voor het Participatiefonds 
om de kosten voor de afvloeiing voor zijn rekening te nemen. 
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Ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie 
Nadat wijzelf enkele tevergeefse pogingen hebben ondernomen om informatie te verkrijgen 
van de Onderwijsinspectie, hebben het Ministerie en de Inspectie nu zelf om een gesprek op 
het gemeentehuis gevraagd. Dit gesprek vindt plaats op 8 maart. Op 11 maart, nadat de 
PCSV opnieuw met de bonden heeft gesproken en er een ledenvergadering is geweest, 
spreken we het schoolbestuur opnieuw. Wij verwachten dat na deze gesprekken het beeld 
over de toekomst van de PCSV helder zal zijn. 

Bestuurlijke Samenwerking 
De PCSV is op zoek naar een of meerdere samenwerkingspartners om de ontstane situatie 
het hoofd te kunnen bieden. De Leidse schoolbesturen Stichting Confessioneel Onderwijs 
Leiden (SCOL) en de Protestants-Christelijke Schoolvereniging Leiden (PCS) hebben 
aangegeven hierin een rol te willen spelen. Hierover zijn zij ook in gesprek met het Ministerie, 
dat terughoudend is met het doen van toezeggingen. De gemeente gaat met beide Leidse 
schoolbesturen het gesprek aan. Hierbij zullen wij scherp onze wettelijke taak bewaken. De 
gemeente is eigenaar van de gebouwen op het moment dat de PCSV hier afstand van doet. 
Wij kunnen dit eigendom aan een ander schoolbestuur overdragen als dit het nieuwe bevoegd 
gezag is waar de leerlingen zijn ingeschreven. Zaken aangaande het personeel zijn des 
schoolbestuurs en over het voortbestaan van BRINnummers beslist het Ministerie. 

Vorderingen en investeringen 
De PCSV heeft gelden ontvangen voor Onderwijskundige Vernieuwing (OKV) die zij niet 
helemaal heeft besteed en de gemeente staat sinds 2009 garant voor een lening bij de 
Rabobank van € 300.000. In het bestuurlijk overleg vroeg het schoolbestuur hoe de gemeente 
hiermee om gaat. Het college staat op het standpunt dat het de middelen voor OKV niet zal 
vorderen als dit een faillissement van het schoolbestuur dichterbij brengt. Wel wil het college 
dat als de PCSV de financiële zaken weer op orde heeft, deze middelen alsnog voor 
Onderwijskundige Vernieuwing op 't Bolwerk worden in gezet. De PCSV heeft tot eind 2012 
voldaan aan haar betalingsverplichtingen. De restant-lening bedraagt € 211.652. 

Wij gaan er van uit u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. In de week van 11 
maart zullen wij u nader informeren over de financiële situatie bij de PCSV die wij, zoals uit 
bovenstaande mag blijken, nauwgezet volgen. 
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