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Raadsvergadering d.d. 30 november 2010 agendapunt 11 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Onderwerp:                           Overschrijdingsregeling (5-jaarlijkse afrekening) 
Portefeuillehouder:   Dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: Mw. E.Kuiper 
Doorkiesnummer:   0592 – 266 863  
E-mail adres:   e.kuiper@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:    Akkoord gaan met de dekking van de kosten voor de 5-jaarlijkse  
                                              afrekening tijdvak 2001-2005 ad. € 41.421,- uit de reserve 
                                              overschrijdingsregeling 522000090. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Als een gemeente primair onderwijs in stand houdt, dient per vijf jaar de overschrijdingsregeling te 
worden toegepast (5-jaarlijkse afrekening). Dit om te bepalen of de rijksvergoeding van het openbaar 
onderwijs niet is overschreden door bijdragen van de gemeente. 
 
Op 9 januari 2007 heeft ons college vastgesteld dat over het tijdvak 2001-2005 niet is overschreden. Het 
Christelijk schoolbestuur CONOD heeft hier destijds administratief beroep tegen ingesteld bij 
Gedeputeerde Staten. Hun conclusie was dat de gemeente 1,1 miljoen had overschreden. 
 
De afgelopen drie jaar hebben in het teken gestaan van intensief onderzoek. Zowel door CONOD als 
door de gemeente. De gemeente is hierin bijgestaan door Deloitte. Dit heeft geleid tot herziening van het 
overschrijdingsbedrag. Deze herziening houdt dat het overschrijdingsbedrag over het  tijdvak 2001-2005  
is vastgesteld op € 58.478,-. 
 

Financiële consequenties 

Nu het overschrijdingsbedrag is vastgesteld op €  58.478,- ontstaat er recht op doorbetaling naar de 
bijzondere basisschoolbesturen in Tynaarlo. Het gaat om een bedrag van €  27.520,- 
 
Bij de onderhandelingen met CONOD heeft CONOD aangegeven dat zij de gemaakte 
 kosten voor het inhuren van een deskundige vergoed willen krijgen. De kosten hiervan bedroegen € 
5.000,-. Na onderhandelen is overeenstemming dat Tynaarlo hiervan € 3.500,- vergoedt. 
 
Wanneer het tijdvak 2001-2005 is afgerond dient het laatste tijdvak tot de verzelfstandiging van het 
openbaar onderwijs 2006-2008 nog afgerekend te worden. Hiervoor heeft de gemeente Deloitte 
benaderd. Dit omdat zij goede ervaringen heeft met Deloitte na afhandeling van het administratief beroep 
van CONOD en zij zijn goed ingewerkt in de Tynaarlose situatie. De kosten hiervoor bedragen € 10.401,- 
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Totale kosten 
 
Doorbetaling bijzondere basisscholen:                         € 27.520,- 
(CONOD                          € 21.500 
 Katholiek schoolbestuur €   2.580 
 Gereformeerd onderwijs €  3.440) 
 
Proceskosten CONOD                         €   3.500,- 
Kosten Deloitte tijdvak 2006-2008                                € 10.401,- 
Totaal                                                                           € 41.421,- 
 
Deze kosten kunnen gedekt worden uit de reserve overschrijdingsregeling (522000090) 
De stand van deze reserve is:                        € 55.659,- 
Te betalen:                          € 41.421,- 
Nieuwe stand reserve                         € 14.238,- 
 
 
 

Gevraagd besluit 

 
Akkoord gaan met de dekking van de kosten voor de 5-jaarlijkse afrekening tijdvak 2001-2005  
ad. € 41.421,- uit de reserve overschrijdingsregeling 522000090. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,                   burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,                             secretaris  


