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Vragen met betrekking tot artikel 23 van de Grondwet jo. Artikel 140 WPO 
 
1. In het raadsdocument wordt onder paragraaf 4 gesteld dat de regelingen met betrekking tot de 
financiële gelijkstelling in deze casus niet van toepassing zijn. De daarbij gevoegde argumentatie 
lijkt vooral opportunistisch in plaats van juridisch. En dat is kwetsbaar t.a.v. een zodanig complex 
onderwerp waarover zoveel jurisprudentie bestaat en met kracht van argumenten door de 
collega scholen die dit aangaat, al dan niet in de toekomst, vergelijkbare arrangementen worden 
geëist. 
 
Vraag: 
Kan het College bevorderen dat er bij voorkeur voor de Raadsvergadering een schriftelijk 
akkoord is van alle betrokken schoolbesturen dat het nu voorgestelde besluit geen bezwaren 
ondervindt in kader van de financiële gelijkstelling? 
 
Antwoord: 
Wij hebben op 8 mei een brief aan de schoolbesturen gestuurd waarin we stellen dat naar de 
mening van het college gelijkstelling niet aan de orde is. Een schriftelijk akkoord hierop van alle 
schoolbesturen voor deze raadsvergadering is evenwel niet mogelijk. Het was meivakantie en we 
hebben pas van één schoolbestuur een reactie ontvangen. Dat wil juist over de gelijkstelling 
graag het gesprek aan met wethouder Zilverentant, omdat het vindt dat het hiermee tekort wordt 
gedaan. We gaan het gesprek –individueel- met dit en eventueel andere schoolbesturen die daar 
om vragen aan, maar hebben het punt ook geagendeerd voor een schoolbesturenoverleg op 6 
juni. 
 
Wij vallen terug op opportunistische argumentatie en vragen daarmee begrip van de andere 
schoolbesturen, omdat de situatie bij de PCSV naar onze mening en naar de mening van het 
Ministerie en de Inspectie vraagt om ‘maatwerk’; oplossingen die alleen op deze situatie van 
toepassing zijn en waarop andere schoolbesturen daarom geen aanspraak kunnen maken. Ook 



 

 

het Ministerie maakt voor specifieke situaties als bij de PCSV onder strikte voorwaarden 
schatkistbankieren mogelijk. 
 
2. De situatie bij de PCSV is ontstaan door bestuurlijk wanbeleid. Er zijn weinig redenen waarom 
een school in financiële moeilijkheden zou komen: men weet een jaar van te voren (op een paar 
procent na) het budget, en de demografische gegevens zijn al jaren beschikbaar. Alhoewel het 
natuurlijk sympathiek oogt dat het schoolbestuur wordt geholpen daar de huidige problemen een 
groot aantal leerlingen in Leiderdorp raakt, is het voorgestelde Raadsbesluit niet anders uit te 
leggen dan een impliciete premie op wanbestuur. 
Vorig jaar leek met het sluiten van de Driemaster te zijn geanticipeerd op de afname van het 
aantal leerlingen en de financiële tekorten. Dit is door het college destijds ook aangegeven. 
Vervolgens blijken nu de financiële tekorten de gehele PCSV te betreffen.   
 
Vragen: 
Kan het College door middel van een chronologische weergave van een periode van minimaal 
twee jaar aangeven wanneer, welke besluiten door PCSV zijn genomen om dit faillissement af te 
wenden en wanneer is het college geïnformeerd gedurende deze periode?  
Hoe kijkt het College aan tegen het mogelijke effect dat PCSV en andere schoolbesturen in de 
toekomst bij tegenwind onaangename beslissingen uitstellen in de verwachting dat ze ook wel 
(weer) door de gemeente zullen worden geholpen? 
 
Antwoord: 
Voor de commissievergadering van 27 mei geven wij een overzicht van wat het college de 
periode na bekendmaking van sluiting van de Driemaster  heeft gedaan om de schade te 
beperken en faillissement te voorkomen. Wij hebben uw raad hierover in verschillende brieven 
geïnformeerd. aan de hand van het overzicht, wordt u, op uw eigen verzoek, in de gelegenheid 
gesteld uw vragen over dit proces te stellen. 
Wij kunnen niet twee jaar terugkijken in de keuken van de PCSV. Maar gezien de gesprekken die 
we met een van de voormalige directeuren en de nieuwe bestuursvoorzitter hebben gevoerd, 
durven we te stellen dat zeker voor die laatste een mogelijk faillissement pas eind 2012 uit de 
kast is komen vallen. Alarmbellen (accountant, bestuur, Inspectie van het Onderwijs) hebben niet 
of onvoldoende hard gerinkeld of zijn door de directie en het bestuur niet gehoord. 
Meer zicht hebben we op wat nu de oorsprong van de financiële problemen blijkt: de eigen 
investering in de uitbreiding van de Willem de Zwijgerschool. Daarover informeren wij u in ons 
memo voor de commissie van 27 mei. 
 
Wij hebben niet het idee dat de andere schoolbesturen onaangename beslissingen uit zullen 
stellen in de verwachting dat ze door de gemeente geholpen zullen worden. Sterker; van de twee 
grootste schoolbesturen SCOL en de OBSG weten we dat die al erg efficiënt personeelsbeleid 
voeren. Daarbij moet niet vergeten worden dat het uitstellen van deze beslissingen de PCSV 
niets heeft opgeleverd. En zelfs met de maatregelen die nu genomen worden, inclusief het 
schatkistbankieren, is het schoolbestuur niet te benijden. 
 
3. Het totale arrangement (er betrokkenheid van meerdere partijen) is in het Raadsbesluit niet 
helder toegelicht. 
 
Vraag: 
Kan het College een helder inzicht geven in het totale pakket waarmee de PCSV nu wordt 
ondersteund (o.a. Ministerie van OCW) en daarmee meer helderheid gaat ontstaan in het 
antwoord op de vraag of dit alles wel genoeg is voor de toekomst, of dat het slechts een 
overleving is van een paar jaar, waarna de problemen opnieuw gaan ontstaan. 
 
Antwoord: 
Op basis van wat het voldoende acht voor de toekomst, is het Ministerie bereid te 
schatkistbankieren. Feitelijk zijn de eisen die het Ministerie aan de sanering bij de PCSV stelt 



 

 

(met behoud van kwaliteit, want ook daarop ziet de Inspectie toe) leidend, niet wat de PCSV 
denkt nodig te hebben om weer gezond te worden. De PCSV moet in maandelijkse rapportages 
laten zien dat zij de bezuinigings- en hervormingsdoelstellingen haalt. Dit is geen gemakkelijke 
opgave en raakt het onderwijskundige (klassengrootte, andere methodieken), het bestuurlijke 
(van Vereniging naar Stichting en ‘professionalisering’), personele (reductie van fte’s en wijziging 
aansturing) en het gebouwelijke (afstoten ruimte in Touwbaan, Buit, Willem de Zwijger, 
Regenboog). Het Ministerie is heel duidelijk: als PCSV niet snel genoeg de 
saneringsdoelstellingen oppakt en realiseert, is faillissement alsnog een reële optie. 
 
4. Instemming van medezeggenschapsraad en vakbonden 
Overleven van de PCSV zal –ondanks de steun van diverse partijen- diep ingrijpen in de 
bedrijfsvoering van de organisatie.  
 
Vraag:  
Is er over de te nemen maatregelen overeenstemming met de Medezeggenschapsraad en de 
vakbonden?  
 
Antwoord: 
Het reorganisatieplan heeft instemming van de GMR. De Bonden zijn akkoord met het sociaal 
plan. 
 
5. De demografische ontwikkelingen in Leiderdorp mbt leerlingen aantallen laten voor nagenoeg 
alle scholen een neerwaartse ontwikkeling zien. Het lijkt dan ook aan te bevelen de 
ontwikkelingen rond PCSV in samenhang te bezien met de overige scholen in Leiderdorp en een 
samenhangende visie op deze ontwikkelingen te ontwikkelen, vervolgens daar maatregelen op 
aan te passen (een plan en visie leidende tot helder inzicht in de vorm van welke school, met 
welke grote eventueel in samenwerking met, op welke locatie).  
 
Vraag: Heeft het college gezien en anticiperend op de huidige ontwikkelingen (PCSV en 
demografie in combinatie met financiële consequenties) een dergelijk plan overwogen en/of 
ontwikkeld? 
 
Antwoord: 
Het huidige Integraal Huisvestingsplan (IHP) loopt tot en met 2014. Vanwege de ontwikkeling die 
u schetst (waar we ook in dit IHP al mee hebben gerekend), maar ook de doordecentralisatie van 
het gehele onderhoud naar de scholen, gaan we tijdig werken aan een nieuwe visie. 
Beide ontwikkelingen vragen ook om samenwerking tussen schoolbesturen. Over vormen van 
samenwerking (en met wie) denken verschillende schoolbesturen zelf na. Daar kan het 
gemeentelijke beleid, zo hebben we bij de PCSV en OBSG gezien, slechts gedeeltelijk een 
bijdrage aan leveren. De ontwikkelingen bij de PCSV zullen ook de andere schoolbesturen wel 
met de neus op de feiten hebben gedrukt. Samenwerken zal zeker tijdens het besturenoverleg 
van 6 juni aan de orde komen. 
 


