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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp:  begroting OBSG 2013  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De begroting voor 2013 van de Stichting OBSG goed te keuren 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 21 december diende de Stichting OBSG haar begroting voor 2013 in. In 

tegenstelling tot eerdere toezeggingen presenteert de OBSG nog geen meerjaren-

begroting; in het voorjaar van 2013 wordt het meerjarenperspectief in een 

meerjarenbegroting vastgelegd. Dan is er een actuele leerling-prognose en is 

duidelijker wat de gewijzigde situatie binnen het onderwijsveld in de gemeente door 

de sluiting van de Driemaster voor consequenties heeft. Deze zijn medebepalend 

voor het opstellen van een meerjarenperspectief. 

Hoewel er evenals in 2012 zorgpunten in de begroting zitten, is er geen reden om 

de begroting niet goed keuren. De Wet op het primair onderwijs (WPO) stelt dat 

goedkeuring alleen kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het 

algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente. Het 

recht noch het algemeen belang is in het geding. Wel vraagt de begroting (opnieuw) 

om oplettendheid. Er is weliswaar sprake van een sluitende begroting voor 2013, 

maar op alle basisschoollocaties is sprake van een minimale bezetting en zijn de 

ondersteunende taken grotendeels wegbezuinigd. Voor het bestuur is hiermee de 

ondergrens bereikt, wil er tenminste sprake zijn van een goede kwaliteit van het 

onderwijs op de locaties van de OBSG Leiderdorp. 

1.b Voorgeschiedenis 

Sinds de oprichting van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) 

Leiderdorp in 2007 biedt het openbare schoolbestuur zijn begroting ter goedkeuring 

aan de gemeenteraad aan. Het college, zo is bij de statuten geregeld, houdt 

toezicht op het bestuur van de Stichting. Wij laten hiervoor de begroting en 
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jaarrekening intern toetsen en de portefeuillehouder heeft twee maal per jaar een 

gesprek met het bestuur, waarin de financiële situatie, de samenwerking met andere 

schoolbesturen, de huisvesting en actuele zaken als de bouw van de Brede School 

West aan bod komen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Nvt 

 

2 Beoogd effect 

Door goedkeuring van de begroting 2013 van de Stichting OBSG het bestuur in staat 

stellen het daarin vastgestelde beleid ten uitvoer te brengen. 

 

3 Argumenten 

1.1 De begroting is sluitend. 

Het tekort voor 2012 wordt op dit moment geschat op € 78.391. Dit is gedekt uit de 

reserve, die daarmee opnieuw afneemt. Zie ook kanttekeningen. 

 

2.1 De raad kan zich alleen van goedkeuring onthouden als de begroting in strijd is met het 

recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de 

gemeente. 

Dit is niet het geval. De begroting heeft geen gevolgen voor of invloed op de gemeentelijke 

begroting. Dit is pas aan de orde als het bestuur dreigt het openbaar onderwijs in 

Leiderdorp niet meer voor haar rekening te kunnen nemen. Het is zaak dat uw college 

bewaakt en in samenspraak met het schoolbestuur tracht te voorkomen dat dit gebeurt. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het tekort wordt uit de algemene reserve gedekt. 

Deze is de afgelopen jaren afgenomen. De solvabiliteits- en liquiditeitsratio zijn echter nog 

steeds goed. Verschillende bezuinigingen en bijvoorbeeld het wegvallen van de 

bruidsschat heeft de OBSG weten op te vangen. Vooral bezuinigingen op 

personeelskosten, maar ook de groei van het aantal leerlingen draagt hier aan bij. 

 
5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
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7 Kosten, baten en dekking 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

8 Evaluatie 

De Portefeuillehouder onderwijs heeft het afgelopen jaar verschillende malen overlegd met 

de Stichting OBSG, waarbij de financiële situatie, maar dit jaar vooral ook de 

samenwerking met de PCSV en de (tijdelijke) huisvesting Brede School West aan de orde 

zijn gekomen. Het scenario voor de  tijdelijke huisvesting van de PWA is bepaald. Over alle 

andere onderwerpen, maar in het bijzonder de meerjarenbegroting, zal in 2013 regelmatig 

overleg worden gevoerd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

1. De Jaarbegroting 2013 van de Stichting OBSG Leiderdorp 


