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Akkoord gaan met het jaarplan 2016 en begroting 2016-2020 Stichting
Openbaar Onderwijs Marenland.
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:

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 11 december
2015 goedkeuring gegeven aan het jaarplan 2016 en begroting 2016-2020.
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.
De begroting is voor 2016 en de volgende jaren sluitend. In 2016 bestaat een deel van de lasten uit de
inzet die wordt gepleegd vanuit de extra ontvangen middelen bij het najaarsakkoord 2013. Deze konden
niet meer in 2013 worden ingezet en zijn derhalve in een reserve gestort. Deze subsidiemiddelen worden
vanaf 2014 t/m 2017 ten gunste van personeel ingezet. Een andere opvallende afwijking is het batige
saldo van WSNS (dat is per 2015 opgeheven).
Daarnaast zijn er nog twee aandachtspunten in de begroting:
1. huisvesting en
2. jonge leerkrachten
Ad 1. Huisvesting
De accountant van Marenland heeft aangegeven dat gezien de ontstane situatie naar aanleiding van het
aardbevingsbestendig maken en de nieuwe planvorming van de onderwijsgebouwen, de huidige
onderhoudsvoorziening niet in stand gehouden mag worden.
Het is momenteel onmogelijk om een meerjarenonderhoudsplanning op te stellen. Hier moet in de
toekomst meer duidelijkheid over komen. De uitvoering van nieuwbouw of bouwkundig versterken is
van invloed op de dan te maken meerjarenonderhoudsplanning. Pas dan zal eventueel een
nieuweonderhoudsvoorziening in het leven worden geroepen. Het gevolg hiervan is echter dat er nu
structurele middelen in de begroting zijn vrijgevallen, die nu zijn ingezet voor personele doeleinden.
Overigens geeft het bestuur van Marenland aan dat deze kosten onontkoombaar zijn, maar dat er nu geen
uitzetting van de begroting plaats vindt door de vrijvallende dotatie aan de onderhoudsvoorziening. De
middelen hadden bijvoorbeeld ook ingezet kunnen voor de versteviging/nieuwbouw van de
onderwijsgebouwen (pluspakket of duurzaamheid), Maar daarover zijn geen afspraken gemaakt.
Ad 2. Jonge leerkrachten
Binnen de begroting wordt rekening gehouden met de inzet van vijf jonge leerkrachten (4fte). Dit, in de
geest van de vooruit ontvangen najaarsakkoord gelden in 2013. De bedoeling van deze middelen is onder
andere om jonge leerkrachten te binden aan het onderwijs door middel van een vaste aanstelling. Op deze
manier komt verjonging binnen het personeelsbestand op gang en wordt een start gemaakt met de
opvulling van het te verwachten personeelstekort in de komende jaren.

Het college gaat nog in overleg met Marenland om te kijken of zij ook bij kunnen dragen in de
verstevigings-/nieuwbouwopgave in de regio.
Wij stellen u voor om akkoord te gaan met het jaarplan 2016 en begroting 2016-2020 van “Stichting
openbaar onderwijs Marenland”.
Alle op deze aangelegenheid betrekking hebben de stukken liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter
inzage.
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