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TOELICHTING
In verband met de definitieve sluiting AZC-school de “Kameleon” is in opdracht van het college van B&W
de eindafrekening van de AZC-school gemaakt over het tijdvak 2001-2006.
Dit rapport is op 15 mei 2007 vastgesteld door het college.
Deze AZC-school is gekoppeld geweest aan obs de Vijverstee in Vries, die hiermee als moederschool
heeft gefunctioneerd.
Gedurende het bestaan van de “Kameleon” heeft obs de Vijverstee drie keer aanvullende bekostiging in
verband met toekennen groeiformatie gemist. Dit betekent dat de Vijverstee dusdanig qua
leerlingenaantal was gegroeid dat zij in aanmerking kwamen voor extra formatie.
Zij hebben deze formatie echter niet gekregen omdat de school gekoppeld was aan de “Kameleon”. Op
die school daalde het aantal leerlingen. Per saldo ontstond er dus geen recht op groeiformatie.
Dit is drie keer gebeurd. Wanneer zij deze groeiformatie wel zouden hebben gekregen zou het
schoolbestuur een bedrag van € 44.225,-- hebben ontvangen.
Om in aanmerking te komen voor extra groeiformatie is er behoorlijk groei nodig. Er moeten dan
tenminste 13 leerlingen+ 3% meer aanwezig zijn dan op de laatste formele teldatum geldend voor het
schooljaar waarvoor de formatie nodig is.
Bij de start van de Kameleon is de afspraak gemaakt dat obs de Vijverstee vanuit het principe ”geen
lusten geen lasten” geen financiële voordelen maar ook geen financiële nadelen mag ondervinden van de
koppeling aan de AZC-school.

Ons college heeft dan ook besloten aan u voor te stellen de gemiste groeiformatie te vergoeden aan het
schoolbestuur openbaar onderwijs. Het gaat om een bedrag van € 44.225,--.
De argumenten voor het college zijn
•

Bij de start van de Kameleon is de afspraak gemaakt dat obs de Vijverstee vanuit het principe ”geen
lusten geen lasten” geen financiële voordelen maar ook geen financiële nadelen mag ondervinden
van de koppeling aan de AZC-school. Dat is nu wel gebeurd. Ze hebben immers de groeiformatie
gemist.

•

Het hebben van een AZC-school is bijzonder en niet alledaags. Deze situatie komt zelden voor en is
ook voor het openbaar schoolbestuur een periode geweest waarin ze, zo goed mogelijk hebben
geprobeerd het onderwijs te geven en zorg te dragen voor alles wat er bij komt.

•

Zonder AZC-school had het openbaar onderwijs de inkomsten voor groeiformatie ook gehad. Het
openbaar onderwijs heeft de “pech” gehad gekoppeld te zijn geweest aan de AZC-school. Hierdoor
hebben zij de inkomsten voor groeiformatie gemist. In de periode dat zich dit voordeed hebben zij
door aanspreken van bv. reserves toch de periode weten te overbruggen.

Nadat het college besloten heeft om aan de raad voor te leggen om de gemiste groeiformatie te
vergoeden, is op het schoolbestuurlijk overleg (d.d 18 februari 2008) dit onderwerp ook aan de orde
geweest.
Aan de schoolbesturen is gevraagd af te zien van doorbetaling. De schoolbesturen zijn hiermee akkoord
gegaan.

Financiële consequenties
In het kader van de overschrijdingsregeling is er de reserve Overschrijdingsregeling onderwijs
(522000090). De stand van deze reserve is per 1 januari 2008: € 69.883,54.
Na betaling € 44.225,-- resteert er een bedrag € 25.658,54 in de reserve.
In het kader van de overschrijdingsregeling (5- jaarlijkse afrekening) 2001-2005 (collegebesluit 7 januari
2007, zie bijlage ) is duidelijk dat er in het volgende tijdvak: 2006-2010 in ieder geval overschreden gaat
worden.
Feitelijk was er in deze periode (2001-2005) een overschrijding van € 40.657--. Er is echter voor gekozen
om deze overschrijding te dekken met de reserve openbaar onderwijs. Dit betekent echter wel dat in het
volgende tijdvak 2006-2010 deze reserve weer aangevuld moet worden. Daardoor moet er dan wel
doorbetaald gaan worden. Het gaat dan om een bedrag van € 40.657,-- + € 18.500,-- = ± € 60.000--.
De reserve Overschrijdingsregeling onderwijs biedt niet meer voldoende ruimte om dit te dekken.
In het kader van de voorjaarsnota 2008 wordt u geïnformeerd over mogelijke oplossingen hiervoor.
Of de volgende 5-jaarlijkse afrekening de gehele periode 2006-2010 zal beslaan is nog niet duidelijk. Dit
hangt af van definitieve besluitvorming rondom verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Indien het
openbaar onderwijs volledig verzelfstandigd gaat worden zal deze regelgeving ook anders gaan worden.
U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd.
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