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Datum : 30 mei 2013   
 
Gisteren –woensdag 5 juni- deelde de PCSV ons een wat zij zelf noemde ‘dijkdoorbraak’ mee.  Samen 
met de SCOL en het Leidse PC-schoolbestuur (PCL) gaat de PCSV een vervangingspool instellen. Hierin 
kunnen 5 medewerkers van de PCSV uit het RDDF worden geplaatst. Hierdoor betaalt het 
Vervangingsfonds hun salaris door totdat zij (over een jaar) kunnen worden ontslagen. Wij zijn verheugd 
met deze oplossing voor de betreffende medewerkers, die op deze manier een minder risicovolle periode 
tegemoet gaan. Voor de financiële situatie van de PCSV is dit een positieve wending die we niet hadden 
kunnen voorzien. In het fractiespreekuur zal de heer Laman, interim directeur van de PCSV, u nader 
inlichten over het bereikte resultaat. 
 
Om bovenstaande reden zien wij af van het voorstel om maximaal € 150.000 beschikbaar te stellen voor 
de begeleiding van werk naar werk voor met ontslag bedreigde werknemers van de PCSV.  Er blijft met dit 
resultaat in onze ogen voldoende ruimte in het budget dat de PCSV voor maatregelen uit het Sociaal Plan 
beschikbaar heeft om ook trajecten voor begeleiding van werk naar werk te bekostigen.  
 
Omdat wij van mening zijn dat het beschikbaar stellen van maximaal € 150.000 voor de begeleiding van 
werk naar werk voor met ontslag bedreigde werknemers van de PCSV een redelijk voorstel was, hebben 
wij hieronder de antwoorden, die we gereed hadden, laten staan.                                   
 
Bij de afronding van het onderwerp PCSV heeft de voorzitter voorgesteld de fracties hun nog levende 
vragen te doen opsturen.  
Hoewel ik vrees niet geheel uitputtend te kunnen zijn hier hetgeen ik mij nog herinner:  
 

1. De vereniging wordt omgezet in een stichting.  

 Wat is daar het voordeel van?  

 Verandert er iets in de doelstelling/denominatie?  

 Verandert er iets aan de aansprakelijkheid voor het wanbestuur binnen de PCSV?  

 Moet het personeel dan opnieuw solliciteren, omdat ze bij een ander rechtspersoon in dienst 
komen?  

 Neemt de Stichting alle schulden van de Vereniging over? 
 
A: 

 Het voordeel van een stichting boven een vereniging is dat een stichting slagkrachtiger is, omdat 
die niet de instemming van leden behoeft. Daarmee kan een stichting gemakkelijker 
samenwerkingsverbanden aangaan. 

 Nee, er verandert niets in de doelstelling/denominatie. Het zal een PC-stichting worden. 

 Volgens artikel 2:9 BW is elke bestuurder tegenover de rechtspersoon gehouden tot een 
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Die rechtspersoon kan een stichting of een 
vereniging zijn. 

 Nee, het personeel gaat net als alle bezittingen en schulden over naar de nieuwe rechtspersoon 

 De Stichting neemt de schulden van de Vereniging over. 
. 
 

2. Hoe ziet de wethouder de toekomst van de PCSV?  

 Hoe staat het er over zo’n 5 tot 10 jaar voor? Is de PCSV met deze reddingsactie levensvatbaar? 
 

A: 

  Zoals we in onze brieven hebben duidelijk gemaakt en de PCSV zich terdege bewust is, moet het 
op orde brengen van het personeelsbestand en het nog jaren ‘scherp aan de wind zeilen’ de  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
financiële positie versterken. De maatregelen die de gemeente neemt verlagen evenwel het risico 
op faillissement aanzienlijk en verlagen daarmee de risico’s die de gemeente loopt. Daarnaast 
dient er bestuurlijk een omslag plaats te vinden.  

 
3. De wethouder schept precedenten:  

 Op welke wijze garandeert hij dat andere koepels geen claim zullen leggen op een vergelijkbare 
behandeling:  

 Heeft hij toezeggingen van de andere koepels  

 Zijn deze juridisch waterdicht?  

 Hoe garandeert hij dat andere onderwijskrachten, in gelijke omstandigheden geen beroep doen op 
een vergelijkbare regeling?  

 Is hierover overleg geweest met vertegenwoordigers van leerkrachten?  

 Hebben deze ingestemd met de uniciteit van de regeling en hoe waterdicht is die toezegging? 
 
A: 

 De maatregel schept geen precedent in de zin dat een ander schoolbestuur ‘automatisch’ 
aanspraak maakt op eenzelfde regeling als het zich in dezelfde positie bevindt als de PCSV nu. Dit 
is ook bijna ondenkbaar gezien de alarmbellen die risicovolle schoolbesturen als de PCSV bij de 
gemeente en andere schoolbesturen, maar vooral bij het Ministerie en de Inspectie hebben doen 
rinkelen. We kunnen nooit met zekerheid zeggen dat het bij andere schoolbesturen zover niet 
komt, maar de kans hierop is klein. Alsdan, ligt het initiatief om zo’n regeling in het leven te roepen 
bij het college, dat afhankelijk is van de gemeenteraad voor het beschikbaar stellen van de 
benodigde middelen. De onderwijsorganisaties die wij hebben gesproken, zeggen niet zwart op wit 
toe dat zij in een vergelijkbare situatie niet bij de gemeente zullen aankloppen. Zij zullen een 
beroep doen op de morele / sociale plicht om medewerkers van een ander schoolbestuur 
vergelijkbaar te behandelen. 

 
4. Invloed op de verdere procedure.  

 Hebben we als gemeente voldoende invloed op de verdere procedure. 

 Wat zijn de diverse scenario’s inclusief het toch failliet gaan van de PCSV. 
 

A: 

 De PCSV maakt afspraken met de Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie. Een adviseur die 
de directie en het bestuur gaat bijstaan, stuurt op de targets die de PCSV moet halen. We zitten 
zelf aan tafel bij de gesprekken met de RABObank over de aflossing van de lening en houden via 
SP71 het uitstel van de vorderingen in de gaten. 

 Wat er mogelijk gebeurt, mocht de PCSV toch failliet gaan, hebben wij geschetst naar aanleiding 
van vragen van Groen Links. Daaruit mag duidelijk worden dat het moeilijk zoniet onmogelijk is om 
hiervoor scenario’s op te stellen. de ‘onbeheersbaarheid’ van de faillissementssituatie hebben we 
daarom benoemd als een onaanvaardbaar risico. 

 
5.Tenslotte hebben wij nog een technische vraag gesteld over het verschil in afschrijvingstermijn 
tussen een schoolgebouw en een gebouw voor kinderopvang. Wat zijn daarvan in dit geval de 
consequenties. 
 
A: 

Schoolgebouwen worden in 40 jaar afgeschreven. Indien, zoals bij Brede School Oude Dorp (de 
Brink) en straks in bij Brede School West, een gebouw zowel een onderwijsfunctie heeft als een 
andere functie wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 40 jaar. Ook bij de Willem de 
Zwijgerschool wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd. De ruimte die het 
schoolbestuur ‘afdraagt’ wordt tegen kostendekkend tarief verhuurd. Hierbij vormen de 
kapitaalslasten van afschrijving over 40 jaar de basis.  

 


