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Jaarverslag OBSG 2013. 
Vraag 1. 
a. Het is inmiddels medio 2014 geweest. Is de meerjarenbegroting van de OBSG inmiddels 
gereed? 
b. Is er inmiddels duidelijkheid over de structurele financiële impuls uit het Herfstakkoord 2013 
voor 2014 en volgende jaren. Zo ja, wat betekent dat financieel voor de OBSG op jaarbasis? 
 
Op pagina 46 en 47 van het jaarverslag over 2013 is een samenvatting van de 
meerjarenbegroting van de Stichting OBSG Leiderdorp gegeven. Bij het opstellen van de 
jaarrekening was evenwel veel nog onduidelijk. Nu de PO-raad met de bonden een 
onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao heeft gesloten, de PO-raad met het ministerie van 
OCW een nieuw bestuursakkoord heeft gesloten en met Prinsjesdag de begrotingsafspraken zijn 
gepubliceerd, verwacht de Stichting OBSG Leiderdorp op korte termijn wel meer duidelijkheid te 
kunnen geven over de financiële consequenties voor de Stichting. In de meerjarenbegroting 
wordt ook het Herfstakkoord verwerkt. 
 
Vraag 2. 
a. Beschikt de gemeente inmiddels over het jaarverslag 2013 van de PCSV. 
b. Zo nee, wanneer wordt dat verwacht? 
c. Zo ja, wat is de conclusie van de gemeente ten aanzien van de financiële positie van de PCSV 
en de verwachting omtrent de terugbetaling door de PCSV van de uitgestelde vordering van 
245.000 euro? 
 
De gemeente beschikt over het jaarverslag 2013 van de PCSV dat overigens ook op de website 
van de (nieuwe) Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp (PCBO) staat: 
http://www.pcboleiderdorp.nl/documenten/jv/Jaarverslag%202013.pdf. Door eenmalige 
meevallers (onder andere Herfstakkoord) heeft de PCSV 2013 met een klein positief resultaat 
kunnen afsluiten, wat de liquiditeitspositie draaglijker maakt. Maar, zo geeft zij zelf aan, er moet 
structureel nog heel wat gebeuren om de weg omhoog vast te houden. Het is nog erg vroeg om 
op basis van het verslagjaar waarin de PCSV bijna failliet ging een verwachting uit te spreken 
over de terugbetaling van de middelen voor Onderwijskundige vernieuwing (OKV) en het jaar 
huurachterstand, wat uiterlijk 1 mei 2018 dient te zijn gebeurd. Daarbij willen wij aantekenen dat 
de PCBO ook de mogelijkheid heeft de middelen voor OKV voor die datum alsnog te besteden 
aan onderwijskundige vernieuwingen op ’t Bolwerk. Omdat het huidige bestuur van mening is dat 
de middelen ten goede zouden moeten komen aan het onderwijs, heeft deze oplossing zijn 
voorkeur. 

http://www.pcboleiderdorp.nl/documenten/jv/Jaarverslag%202013.pdf

