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 2013 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 29-04-2013 

Onderwerp:  bijdragen aan voorkomen 

faillissement PCSV 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2012, maximaal € 150.000 van de 
reserve Sociaal Beleid beschikbaar te stellen voor het begeleiden van werk naar werk 
van boventallige medewerkers van de PCSV. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Om bij te dragen aan het voorkomen van het faillissement van de Leiderdorpse 

Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV), heeft het college besloten 

vorderingen op de PCSV voor een totaal van € 245.000 met vijf jaar uit te stellen. 

Deze worden niet kwijtgescholden. En het college neemt dat deel van de investering 

in de uitbreiding van de Willem de Zwijgerschool van de PCSV over waarvoor het 

garant staat. In ruil voor de € 285.000 die de investering nog vertegenwoordigt, krijgt 

het college enkele lokalen in het schoolgebouw in eigendom, die het kan verhuren 

aan een kinderopvanginstelling waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd. 

Dekking hiervoor heeft het gevonden binnen de begroting. Verder wil het college 

maximaal € 150.000 beschikbaar stellen voor het begeleiden van werk naar werk 

van boventallige medewerkers van de PCSV. Het ziet hiervoor een 

dekkingsmogelijkheid in de reserve Sociaal Beleid en vraagt hiervoor toestemming 

aan uw raad. 

1.b Voorgeschiedenis 

De Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV) verkeert in financieel zeer 

zwaar weer door verkeerde keuzes die het de afgelopen jaren heeft gemaakt. De 

tekorten van de Vereniging zijn veroorzaakt door de eigen investering van 

€ 900.000 in de uitbreiding van de Willem de Zwijgerschool en door het uit de pas 

laten lopen van het lerarenbestand met het dalende leerlingenaantal. De financiële 

malaise kwam aan het licht toen het schoolbestuur de Driemaster moest sluiten. 

Kort daarna werd bekend dat de PCSV onder verscherpt financieel toezicht van de 

Inspectie van het Onderwijs was geplaatst en zocht het Ministerie contact met de 
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gemeente om in gezamenlijkheid te zoeken naar manieren waarop faillissement 

afgewend kon worden. Met het schoolbestuur, de afdeling Financiën van het 

Departement van OCW en de Inspectie van het Onderwijs zijn we intensief in 

gesprek gegaan over hoe we zouden kunnen voorkomen dat het schoolbestuur 

failliet gaat. Gezond maken van de financiële situatie door forse personeelsreductie 

was vereist. Verlaging van de schuld zou de last van de PCSV verlichten. 

Versterken van het bestuur, vergroten van klassen en doelmatiger met ruimte 

omgaan zonder aan kwaliteit in te boeten zijn harde voorwaarden. Maandag 22 april 

heeft de PCSV een ledenvergadering gehad, waarin de opgave waar het bestuur 

voor staat is besproken. Hier is door de leden kritisch, maar wel positief op 

gereageerd. Zij accepteren de richting die het bestuur in moet slaan en beseffen dat 

er nog moeilijke tijden komen. Een van de eerste stappen die moeten worden gezet 

(een voorwaarde) is het omzetten van de Vereniging naar een Stichting. 

 

Door de maatregelen van de gemeente neemt het risico op faillissement af. Maar er 

is veel meer nodig. Het Ministerie van OCW is, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor 

de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs, bereid een lening aan de PCSV te 

verstrekken. Het eist daarvoor ingrijpende bezuinigingen van het bestuur met name 

op personeel gebied. En het verbindt strikte voorwaarden aan de lening met name 

op het vlak van professionalisering van het bestuur, toezicht (door de Inspectie) en 

saneringsdiscipline. Die ziet het het beste gewaarborgd door de PCSV in sterk 

afgeslankte vorm een doorstart te laten maken. Dit verhoogt de druk op de kwaliteit, 

maar de Inspectie is er van overtuigd dat deze met de juiste veranderingen te 

garanderen is. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het voorkomen van het faillissement van het schoolbestuur hangt samen met het 

onderwijs(huisvestings)beleid, dat het bieden van passende onderwijshuisvesting in 

de eigen wijk tot doel heeft als ook het faciliteren van kinderopvang in scholen waar 

mogelijk en in geval van leegstand. Bij een faillissement verspreiden de leerlingen 

zich over andere scholen en ontstaat er onzekerheid over het eigendom van de 

schoolgebouwen. Dit kan leiden tot aanvragen voor uitbreiding en eerste inrichting / 

leermiddelenpakket, waar de gemeente verplicht is in te voorzien. 

Het beschikbaar stellen van middelen voor het begeleiden van werk naar werk van 

boventallige medewerkers van de PCSV hangt direct samen met Sociaal Beleid en 
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meerbepaald de Wet op het Participatiebudget die het mogelijk maakt deze 

voorziening te treffen. 

 

2 Beoogd effect 

Bijdragen aan het voorkomen van het faillissement van een lokaal schoolbestuur -de 

Protestants Christelijke Schoolvereniging- en daarmee grip krijgen op de financiële en 

maatschappelijke risico’s die de gemeente bij een faillissement zou lopen. 

 

3 Argumenten 

1.1 De Wet Participatiebudget biedt de mogelijkheid om voor specifieke gevallen zoals de 

gedwongen personeelsreductie bij de PCSV een voorziening te treffen. 

Er is voldoende ruimte in de reserve Sociaal Beleid om deze voorziening in het leven te 

roepen. Uit de jaarrekening 2012 zal blijken, zoals ook in de prognosebrief van de 

jaarrekening wordt opgenomen, dat de reserve sociaal beleid in 2012 is aangevuld tot aan 

het plafond van € 750.000. Deze aanvulling is het gevolg van de afrekening van de 

subsidie inburgering 2007-2008.  Hiermee is er dekking aanwezig om eenmalig een 

bedrag van € 150.000 te kunnen besteden aan de begeleiding naar nieuw werk. Het 

schoolbestuur heeft zelf € 225.000 opgenomen voor reductie van personeel. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De gemeente komt de PCSV tegemoet om de risico’s af te dekken die zij loopt bij een 

faillissement van de PCSV. 

Meer dan bijdragen aan het voorkomen van het faillissement door deze maatregelen te 

treffen, de PCSV door een externe te laten adviseren en door toezicht te houden via het 

Ministerie van OCW kan de gemeente echter niet. Als het Ministerie na verloop van tijd van 

oordeel is dat de PCSV niet snel genoeg de saneringsdoelstellingen haalt, kan het alsnog 

de betalingen aan het schoolbestuur stop zetten en kan de Stichting dan alsnog failliet 

gaan. 

 

In principe is financiële gelijkstelling aan de orde. 

Financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen volgt uit artikel 23 van de 

Grondwet. Artikel 140 van de Wet op het Primair Onderwijs biedt een gemeente de 

mogelijkheid om na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs een Verordening 

materiële en financiële gelijkstelling onderwijs op te stellen ter vervanging van de 

Overschrijdingsregeling openbaar onderwijs. Deze Verordening is een instrument om 
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aanvullend beleid te voeren met betrekking tot personele en materiële voorzieningen voor 

het openbaar en bijzonder onderwijs, zonder dat daarop het automatisme van de 

overschrijdingsregeling van toepassing is. De gemeente Leiderdorp heeft zo een 

Verordening niet, omdat wij geen aanvullend beleid ten aanzien van een van de 

schoolbesturen kennen. 

Wij zijn in dit geval van mening dat de gemeente de andere schoolbesturen niet op 

eenzelfde wijze als de PCSV tegemoet hoeft te komen. De gemeente doet geen extra 

uitgaven aan personele of materiële voorzieningen voor de PCSV. Twee vorderingen die 

de gemeente op de PCSV heeft, worden niet kwijt gescholden, maar uitgesteld. Voor de 

overname van de investering krijgt de gemeente ruimte in de Willem de Zwijgerschool van 

het schoolbestuur in eigendom en de PCSV lost hier in één keer de lening bij de bank mee 

af, zodat bij een eventueel faillissement de gemeente niet nogmaals voor deze kosten 

komt te staan. De middelen die wij beschikbaar willen stellen voor de begeleiding van werk 

naar werk ten slotte, komen individuele medewerkers ten goede die boventallig zijn. Het 

schoolbestuur kan hier geen aanspraak op maken. 

 

De andere schoolbesturen –Stichting OBSG, Vereniging voor Christelijk Onderwijs op 

Reformatorische Grondslag, SCOL en Stichting Montessorionderwijs Zuid Holland- zullen 

met een brief over deze maatregelen worden geïnformeerd en over de bijzondere 

omstandigheden waaronder de gemeente hiertoe is over gegaan. 

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De vorderingen op de PCSV zijn met 5 jaar uitgesteld.  

Ze worden in de jaarrekening 2012 als dubieus opgenomen, omdat wij de inkomsten 

vooralsnog niet verwachten. Dit betekent voor 2012 een nadeel van € 245.000. De 

vorderingen worden evenwel niet kwijtgescholden. In een overeenkomst met de PCSV 

wordt vastgelegd dat deze in 2018 alsnog worden gevorderd. 
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Overname deel van de investering in de uitbreiding van de Willem de Zwijgerschool  

De vordering op de OKV middelen is zoals hiervoor beschreven als dubieuze vordering in 

2012 verwerkt. In de begroting zijn de OKV middelen als investering opgenomen. De 

bijbehorende kapitaallasten vallen nu vrij (€ 15.315), omdat de OKV middelen ook in de 

toekomst niet door de PCSV worden ingezet. Deze vrijgevallen kapitaallasten worden ter 

dekking ingezet voor de kapitaallasten van de overname van de investering (€ 17.475). 

Het college is hiertoe conform de Financiële verordening 2013, artikel 6 geautoriseerd. 

Daarnaast wordt een klein bedrag (€ 2.160) van de post onderwijshuisvesting hiervoor 

ingezet, waarmee alle kapitaallasten zijn afgedekt. 

Het gedeelte van het gebouw wordt overgenomen voor een bedrag van € 285.000. Dit 

bedrag is de lening van € 300.000 verminderd met 2 jaar afschrijving. De PCSV lost de 

lening bij de RABObank waarvoor de gemeente garant staat in één keer af, zodat de 

gemeente bij een eventueel faillissement hier niet nogmaals mee wordt geconfronteerd. 

 

Inzet reserve sociaal beleid 

Uit de jaarrekening 2012 blijkt, zoals ook in de prognosebrief van de jaarrekening is 

opgenomen, dat de reserve sociaal beleid in 2012 is aangevuld tot aan het plafond van 

€ 750.000. Deze aanvulling is het gevolg van de afrekening van de subsidie inburgering 

2007-2008.  Hiermee is er dekking aanwezig om eenmalig een bedrag van maximaal 

€ 150.000 te kunnen besteden aan de begeleiding naar nieuw werk. 

 

8 Evaluatie 

De PCSV staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast 

dient zij aan het Ministerie te rapporteren over de doelstellingen om op momenten waarop 

zij deze nodig hebben, delen van de lening tot hun beschikking te krijgen. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 


