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Akkoord te gaan met het jaarplan 2015 en begroting 2015-2019 Stichting
Openbaar Onderwijs Marenland.

TOELICHTING

:

Het bestuur van Stichting Marenland biedt jaarlijks vóór 1 december een ontwerp van de begroting met
toelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de activiteiten.
Het overleg- en toezichtorgaan van Stichting Marenland heeft in de vergadering van vrijdag 12 december
2014 goedkeuring gegeven aan het jaarplan 2015 en begroting 2015-2019.
Alvorens het bestuur van de stichting de begroting en jaarrekening definitief kan vaststellen, moet eerst
de goedkeuring van de raden zijn verkregen.
De gemeenteraad zal zijn goedkeuring slechts kunnen onthouden wegens strijd met het recht.
Gedeeltelijke goedkeuring is in principe mogelijk.
Vóór 1 maart van het jaar waarvoor de begroting geldt, moet deze zijn goedgekeurd. Anders dienen de
raden maatregelen te treffen om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen.
Te zien valt dan dat Marenland in de zaken redelijk op orde lijkt te hebben. De snel teruglopende
inkomsten door de krimp van het leerlingenaantal zorgen in de toekomst nog steeds voor een sterke
vermindering van de beschikbare financiële middelen. Op dit moment wordt verwacht dat dit met
natuurlijk verloop kan worden opgevangen. Reeds in de begroting 2012 zijn de nodige maatregelen
voorgesteld om de meerjarenramingen op orde te houden. Het blijkt dat in alle krimpgebieden de tekorten
op de materiële instandhouding worden opgevangen door verlaging van de uitgaven op personeelskosten.
Het bestuur erkent dit ook, maar realiseert zich dat ze weinig keus heeft. Het blijft dan ook zaak om
waakzaam te blijven om verdere terugloop van de beschikbare middelen te kunnen opvangen.
Het is verheugend een daling van het ziekteverzuim tot onder het landelijk gemiddelde te zien. Het is een
thema, op het belang waarvan uw raad ook heeft gewezen.
De begroting is voor de komende jaren sluitend. De komende jaren krijgt Marenland echter te maken met
veel externe ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op Marenland. De krimp van de bevolking
en het uitvoeren van passend onderwijs zijn daarvan sprekende voorbeelden.
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