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*Z00530D6751* 
 

Beslispunten 

1. De begroting 2015 van de Stichting OBSG goed te keuren 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 30 april stuurde het bestuur van de Stichting Openbare Basisscholen 

Gemeenschap (OBSG) zijn begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018 naar 

uw raad. De reden voor de vertraging –de begroting dient voor 1 februari te zijn 

goedgekeurd door de raad- was gelegen in de overdracht van de financiële en 

personele administratie naar een ander administratiekantoor en de daarmee 

gepaard gaande volledig vernieuwde administratieve inrichting. Begin januari heeft 

de OBSG hierover uw raad geïnformeerd. De nieuwe deadline werd ook niet 

gehaald, omdat de overdracht veel meer inspanning vroeg dan begin januari werd 

voorzien. De OBSG heeft gemeend deze inspanning –een juist beeld krijgen van 

2014- te moeten doen, om een betrouwbare begroting voor 2015 en verder op te 

kunnen stellen. Over de vertraging en de totstandkoming van de begroting heeft de 

directeur bestuurder van de OBSG op uitnodiging van de VVD-fractie raadsleden in 

een fractiespreekuur bijgepraat. 

 

Ook over de voortgang van het proces van het scheiden van bestuur en toezicht is 

uw raad op de hoogte gehouden zowel schriftelijk als in het genoemde 

fractiespreekuur. De OBSG wil deze scheiding na de zomer effectueren. Dit vraagt 

om een wijziging van de statuten. Omdat het bestuur voor iedere wijziging van de 

statuten de goedkeuring van de raad behoeft, de rol van de raad met het 

organiseren van intern toezicht wijzigt, maar de grondwettelijke zorgplicht van de 

gemeente om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs blijft behouden, zal een 

voorstel hiertoe in het najaar ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. 
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1.b Voorgeschiedenis 

Sinds de oprichting van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) 

Leiderdorp in 2007 biedt het openbare schoolbestuur zijn begroting ter goedkeuring 

aan uw raad aan. Het college, zo is bij de statuten geregeld, houdt toezicht op het 

bestuur van de Stichting. De portefeuillehouder heeft minimaal twee maal per jaar 

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

andere schoolbesturen, de huisvesting en (andere) actuele zaken aan bod komen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

  

2 Beoogd effect 

Door goedkeuring van de begroting 2015 van de Stichting OBSG het bestuur in staat 

stellen het daarin vastgestelde financiële beleid ten uitvoer te brengen. 

 
3 Argumenten 

1.1 De begroting laat een positieve ontwikkeling zien door met name keuzes die de OBSG 

maakt op het personele vlak. 

Personele lasten maken het overgrote deel uit van de begroting van een schoolbestuur. 

Het bestuur heeft de BRINnummerdiscussie achter zich gelaten en richt zich op die 

financiële aspecten waar het wel op kan sturen. Hierbij is in tegenstelling tot eerdere 

begrotingen uitgegaan van werkelijke loonkosten in plaats van rekeneenheden. 

Uitgangspunt is dat wordt bezuinigd met behoud van kwaliteit. 

 

1.2 De toezichthoudende rol van uw raad bestaat eruit de begroting van de Stichting 

OBSG na vaststelling door het bestuur goed te keuren. 

Hoewel de begroting vertraagd is, zien wij geen reden om de raad niet om goedkeuring te 

vragen. De raad kan deze onthouden als hij van mening is dat de begroting strijdig is met 

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

gemeente en dat is niet het geval. 

 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het begrote resultaat van € 137.000 is, zoals het bestuur zelf zegt, aan de hoge kant. 
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Het geeft wat het bestuur betreft wel aan dat de juiste richting gevonden is. De werkelijke 

cijfers 2015 zullen nauw zullen worden gevolgd en indien nodig in de loop van 2015 

worden bijgesteld. 

 

1.2 Naar aanleiding van de jaarrekening 2013 is reeds opgemerkt dat er een risico 

ontstond doordat de tekorten ten laste gebracht werden van de algemene reserve. 

Het resultaat van 2014 bedraagt -€ 105.470. Telefonisch heeft de directeur bestuurder 

beaamd dat hierdoor de reserve opnieuw af neemt. De Stichting heeft hierna nog 

voldoende reserve. En vanaf 2016 wordt van een positief resultaat uitgegaan. In de 

jaarrekening 2014 die voor 1 juli aan de gemeenteraad wordt gestuurd, zullen de precieze 

gevolgen zichtbaar zijn.  

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

8 Evaluatie 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
Bijlagen: 

1. Raadsbesluit 
2. begroting 2015 Stichting OBSG 


