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 Begroting Spilbasisscholen 2014 en afrekening Bruidsschatsregeling 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. De begroting 2014 Spilbasisscholen goed te keuren. 
2. In te stemmen met de definitieve financiële afronding van de bruidsschatregeling zoals 

deze in 2008 bij besluitvorming verzelfstandiging openbaar onderwijs door de Raad is 
vastgesteld. 

3. Een vergoeding toe te kennen aan de Vlieger betreffende de frictiekosten € 65.000,- en 
deze vergoeding ten laste te brengen van het restant van de voorziening 
“verzelfstandiging openbaar onderwijs”  

4. Het resterende bedrag, groot € 20.648,- te laten vrijvallen naar de algemene middelen 
en de voorziening “verzelfstandiging openbaar onderwijs” op te heffen. 

5. Akkoord te gaan met de begrotingswijziging nr 2014- 11 
 
 
INHOUD 

INLEIDING 

Ook na de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs dient elk jaar de begroting van 
Spilbasisscholen, stichting voor openbare en samenwerkingsscholen, door de raad te worden 
goedgekeurd. De begroting is mede bekeken in het kader van de gemaakte afspraken rond de 
bruidsschatregeling zoals deze bij de verzelfstandiging in 2008 aan de orde is geweest. 
 
Begroting 2014 
Voor het onderwijs blijft het in financieel opzicht een turbulente tijd. Spilbasisscholen moet nog 
steeds alle zeilen bijzetten om de organisatie recht op koers te houden. De begroting 2014 laat 
een negatief netto resultaat zien van ruim € 93.000,- . In de toelichting bij de begroting geeft 
Spilbasisscholen aan dat dit tekort is toe te schrijven aan de situatie op de COA locatie: De 
Vlieger. Voor het jaar 2015 wordt, bij ongewijzigd beleid, nog een licht negatief resultaat 
verwacht. In de daarop volgende jaren (2016-2018) wordt verwacht een positief resultaat te 
kunnen melden. De raming voor het resultaat over het afgelopen boekjaar (2013) valt veel 
gunstiger uit dan begroot (begroot € 4.701,- raming resultaat € 162.923,-).  
 
In de aanbiedingsbrief geeft Spilbasisscholen specifiek aandacht aan de teruglopende 
leerlingen aantallen. Aangegeven wordt dat de werkgelegenheid van de vaste medewerkers 
wordt gehandhaafd. 
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Bruidsschatregeling. 
De bruidsschatregeling is te herleiden uit het raadsbesluit van 2008 (B08.000596) rond de 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Deze regeling had ten doel om de nieuwe 
organisatie financieel te ondersteunen bij de verzelfstandiging. Destijds is besloten tot een 
garantstelling gebaseerd op het destijds voorziene gesaldeerde exploitatie tekort over 5 jaar 
(2008 -2012), groot € 455.000,-. Besloten is verder dat, indien mocht blijken dat de 
garantstelling omgezet diende te worden in een daadwerkelijke bijdrage, deze bijdrage dan 
volgens de bruidsschatsregeling zou worden uitbetaald.  
 
De bruidsschatsregeling is gebaseerd op het weerstandsvermogen (het aandeel eigen 
vermogen (EV) als percentage van de totale inkomsten). Rekening wordt gehouden met een 
percentage van 15%. Op basis van de destijds bekende gegevens is als basis EV het bedrag 
van € 920.000,- opgenomen. Als mocht blijken dat door de exploitatietekorten het 
weerstandsvermogen onder druk kwam te staan, geldt de garantstelling van de gemeente. 
Afgesproken is dat in 2013 er een eindafrekening zou worden opgesteld en daarmee de 
definitieve bijdrage. Indien uit de resultaten van de eindafrekening zou blijken dat de gemeente 
teveel gelden heeft uitgekeerd, dan worden deze teruggevorderd.  
 
Relatie begroting 2014, prognose resultaat 2013 en afronding bruidsschatregeling 
In de prognose over 2013 is door Spilbasisscholen  rekening gehouden met de laatste 
uitbetaling van de bruidsschatsregeling. In 2014 maakt deze geen onderdeel meer uit van de 
inkomsten. Gezien de verweving van de prognose en de begroting met de 
bruidsschatsregeling wordt  in onderliggend voorstel gelijk de afronding van de 
bruidsschatsregeling voorgelegd. 
 
 
ARGUMENTEN 

1.1 Juridische basis. 
1. In de Wet  Primair Onderwijs (WPO) staat beschreven dat de Raad altijd goedkeuring dient te 

verlenen aan de jaarrekening voor het openbaar onderwijs. Ook als de uitvoering van het 
openbaar onderwijs is neergelegd bij een zelfstandige stichting. De Raad heeft als taak de 
continuïteit van het openbaar onderwijs te waarborgen. Zij kan de goedkeuring van de 
begroting onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang, waaronder begrepen het 
financiële belang van de gemeente. De Raad kan maatregelen nemen als zij vindt dat het 
bestuur haar taak verwaarloosd of de continuïteit van het openbaar onderwijs in het geding is. 

2. Spil basisscholen, stichting voor openbare en samenwerkingsscholen heeft in haar statuten 
opgenomen; het bestuur biedt jaarlijks een ontwerp jaarrekening met toelichting van het 
afgelopen jaar ter goedkeuring voor aan de raad. Nadat goedkeuring is verkregen, kan het 
bestuur van de stichting de begroting uitvoeren. Dat betekent dat de WPO boven de statuten 
gaat en de Raad haar taak uitoefent zoals onder A beschreven. 
 
1.2 Advies 
Bestudering van de begroting 2014 heeft geresulteerd in een aantal vragen. Deze zijn het 
stichtingsbestuur voorgelegd. De vragen en antwoorden zijn in onderstaand kader beschreven. 
Deze uitwisseling vormt mede basis van het advies. 
 
Vraag: De Bruidsschat heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld. Is het niet 
opnemen hiervan niet deels ook de consequentie van het nu benoemde tekort in relatie tot het 
overschot in 2013?   
Antwoord: Nee: bij de ontwikkeling van exploitatieresultaten voor 2014 en volgende jaren is 
rekening gehouden met het wegvallen van de bruidsschat. Als de frictie tussen bekostiging en 
kosten AZC er niet zou zijn, zouden we voor 2014 een sluitende exploitatie hebben gehad 
 
Vraag: Zijn er geen mogelijkheden de energielasten Dukdalf voor 2014 terug te dringen ? 
Antwoord: Vanaf het begin van het nieuwe gebouw zijn de energiekosten dubbel zo hoog als 
voorheen en in vergelijking met andere scholen. Onderzoek is geweest (en deels nog gaande) 

 - 2 - 



No. B14.000634 
door OFW die tot de voorlopige conclusie komt dat dit komt door het 
klimaatbeheersingssysteem en de aangescherpte eisen voor nieuwe gebouwen. 
 
Vraag: Wat is de verklaring voor de hoge kosten voor beheer ECB? 
Antwoord: De kosten zijn overgenomen uit de begroting die door het ECB is opgesteld. De 
hoge kosten hebben vooral betrekking op de doorberekening van algemene beheerskosten 
voor administratie, onderhoud, schoonmaak en energie van algemene ruimtes, en (technisch) 
beheer. Een multifunctioneel gebouw brengt overheadkosten met zich mee die andere scholen 
niet hebben. 
 
Vraag: In een gezamenlijk overleg tussen gemeente, COA en Spilbasisscholen is ingezet op 
het niet meer overschrijden van het maximaal aantal kindplaatsen. Wat is, dit constaterend, de 
verklaring voor de frictiekosten? 
Antwoord: De bekostiging (en dus de begroting) is gebaseerd op de leerling telling op 1 
oktober van het voorgaande jaar. Voor de begroting van 2014 betekent dit dat de inkomsten 
van het Rijk voortkomen uit de leerling telling per 1 oktober 2012 (voor de periode van 1/1 tot 
1/8) en per 1 oktober 2013 (voor de periode van 1/8 t/m 31/12). Omdat door de gedeeltelijke 
sluiting van het AZC op die tel data het aantal leerlingen veel lager was feitelijk in 2014 (omdat 
het centrum inmiddels weer op volledige capaciteit draait) zijn er nu vijf leerlingengroepen 
meer dan waarvoor bekostiging ontvangen wordt. 
 
Op basis van de aspecten benoemd in bovenstaand kader wordt het bestuur van 
Spilbasisscholen verzocht extra inspanningen te plegen om daar waar mogelijk en in overleg 
met betrokken partijen nog in het lopende jaar de kosten te reduceren. Met in achtneming van 
deze opmerking, waarvan wordt voorgesteld deze aan het stichtingsbestuur mee te geven als 
aandachtspunt, wordt geadviseerd de raad de jaarrekening goed te laten keuren. 
 
2.1 Afronding uitvoering raadsbesluit 2008: Verzelfstandiging openbaar onderwijs 
In 2008 heeft de raad besloten tot de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs 
(B08.000596) en de nieuwe stichting (indien noodzakelijk) financieel te ondersteunen. In dit 
besluit is onder meer opgenomen hiervoor gebruik te maken van de bruidsschatsregeling. Dit 
in de vorm van een garantstelling en voorschotbetaling  die na een periode van 5 jaar (2008-
2012) resulteert  in een eindafrekening. Deze eindafrekening van de bruidsschat ligt nu voor. 
 
2.2 Afronding bruidsschat heeft gevolgen voor prognoseresultaat 2013 en begroting 
2014 
De begroting 2014 is de eerste begroting zonder bruidsschat bijdrage. In het prognoseresultaat 
over 2013 is de laatste betaling van de bruidsschat opgenomen. De beoogde eindafrekening in 
2013 van de bruidsschat kan, door de relatie, nu het best plaatsvinden. Dit kan eventueel ook 
consequenties hebben voor de prognoseresultaat 2013. 
 
2.3 Exploitatie tekort 
In 2008 heeft de raad besloten gebruik te maken van de bruidsschatsregeling om 
(toekomstige) exploitatietekorten af te dekken over een periode van 5 jaar. Op basis van de 
inzichten uit 2008 zou dit exploitatie tekort € 455.000,- bedragen. Op basis van de resultaten 
over de periode 2008-2012 bedraagt het feitelijke gesaldeerde exploitatie tekort € 603.301,-. 
Geconstateerd wordt derhalve dat op basis van het resultaat er geen aanleiding is tot 
terugbetaling, immers het tekort ligt zelfs € 148.301,-  hoger dan het voorziene exploitatie 
tekort waarvoor de regeling was voorzien. De afgesproken berekeningswijze, gebaseerd op 
het weerstandsvermogen kan derhalve worden uitgevoerd. 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5
EXPLOITATIE OMVANG 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo

exploitatiebudget in overdrachtsdocument (2008) € 6.048.000 € 5.990.000 € 5.983.000 € 6.022.000 € 6.022.000

exploitatietekort in overdrachtsdocument (2008) € -242.000 € -196.000 € -159.000 € 24.000 € 118.000 € -455.000

Feitl i jke exploitatie tekort € -170.289 € -299.147 € -75.461 € -43.164 € -15.089 € -603.150  
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2.4 Berekening op basis weerstandvermogen: hanteren percentuele benadering 
Bij de vaststelling van de regeling is in het raadsbesluit van mei 2008 uitgegaan van een 
weerstandsvermogen van 15% van de totale exploitatie. Op basis van de cijfers van de 
jaarrekening 2007 bedroeg dit EV dan € 920.000,-. In de bijlage bij het raadsvoorstel uit 2008 
is het EV over de 5 jaarlijkse periode gelijk verondersteld op dit zelfde bedrag. Nu, bij de 
eindafrekening, is helder wat de historische cijfers zijn over de afgelopen periode van 5 jaar. 
Duidelijk is dat de exploitatieresultaten per jaar fluctueren en indien het percentage van 15% 
wordt gehanteerd, er sprake is van grote fluctuaties van het EV. Om tot de afrekening te 
komen wordt uitgegaan van het percentuele aandeel van 15% en dus niet van een vaststaand 
EV over de afgelopen jaren. Een en ander is in onderstaande tabel weergegeven: 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5
EXPLOITATIE OMVANG 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo

Totaal gerealiseerde baten jaarrekeningen € 6.753.883 € 7.058.738 € 7.035.220 € 6.767.783 € 6.851.941

% omvang weerstandsvermogen 15% 15% 15% 15% 15%

gewenst weerstandsvermogen € 1.013.082 € 1.058.811 € 1.055.283 € 1.015.167 € 1.027.791

Feiteli jk weerstandsvermogen € 1.077.864 € 882.311 € 1.061.928 € 1.113.776 € 1.193.687

Bruidsschat noodzakelijk nee ja nee nee nee
Bruidsschat uitbetaald € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 380.000
Bruidschat in begroting spilbasisscholen € 75.000  
 
2.5 Verschuiving in jaarschijven 
De bruidsschatsregeling is gericht op een periode van 5 jaar zijnde het tijdvak 2008-2012. 
Jaarlijks heeft een voorschot uitbetaling plaatsgevonden voor het eerst in 2009. Deze 
voorschot uitbetaling had echter betrekking op het voorliggende jaar (2008). Dat geldt voor alle 
voorschot uitbetalingen. Zo ook de laatste die in de prognose in 2013 is meegenomen. Deze 
heeft dus feitelijk betrekking op het jaar 2012. In de eindafrekening is hier rekening mee 
gehouden. 
 
2.6 berekening eindafrekening 
De berekening ten behoeve van de eindafrekening is, evenals de benadering bij het 
gesaldeerde tekort, gebaseerd op het saldo opgebouwd uit de afzonderlijke jaren over de 
periode 2008-2012. Er wordt dus niet uitgegaan van eindafrekening opgesteld over het saldo 
tussen jaar 1 en jaar 5. Voor elk jaar is bezien of de uitbetaalde tranches noodzakelijk waren 
(en voor welk bedrag) om te komen tot de minimale omvang van het vastgestelde percentage 
weerstandsvermogen. In onderstaande tabel is dit weergegeven. De laatste tranche van € 
75.000,- is niet in het overzicht meegenomen. Deze heeft betrekking op 2012 maar heeft een 
plek in de begroting van Spilbasisscholen over 2013, maar is echter nog niet betaald.  
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5
EXPLOITATIE OMVANG 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo
Optie B uitleg regeling
EV € 1.077.864 € 882.311 € 1.061.928 € 1.113.776 € 1.193.687
Uitbetaling Bruidsschat € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000
Stand minus bruisschat € 982.864 € 787.311 € 966.928 € 1.018.776 € 1.193.687
Vastgesteld minimum (15% EV) € 1.013.082 € 1.058.811 € 1.055.283 € 1.015.167 € 1.027.791
Door de gemeente uit te betalen bijdrage € 30.218 € 271.500 € 88.355 € -3.609
Reeds door de gemeente uitbetaald € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000
Terug te vorderen (te betalen) € 64.782 € -176.500 € 6.645 € 95.000 € 0 € -10.073  
 
De berekening toont aan dat Spilbasisscholen nog recht heeft op een uitbetaling van de laatste 
tranche (beoogd € 75.000,- ) van € 10.073,-. Deze verminderde uitbetaling (beduidend lager 
dan € 75.000,- heeft ook consequenties voor de prognose over 2013. Het resultaat zal naar 
beneden moeten worden bijgesteld(maar blijft dan volgens prognose nog positief). 
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3.1 Frictiekosten De Vlieger in relatie tot begroting 2014 
In de begeleidende brief (zie bijlage)  wordt het exploitatie tekort voor 2014 toegeschreven aan 
de Vlieger.  
De begroting voor 2014 laat een exploitatietekort zien van € 93.286,- Als verklaring voor dit 
negatieve resultaat verwijst Spilbasisscholen primair naar de frictiekosten van de Vlieger. In 
een bijlage bij de begroting is dit ook rekenkundig inzichtelijk gemaakt. Separaat per brief aan 
uw college (Onderwerp compensatie Vlieger d.d. 3 februari 2014, zie ook bijlage) vraagt 
Spilbasisscholen  compensatie van de extra uitgaven die moeten worden gedaan om het 
onderwijsaanbod op een voldoende kwaliteitsniveau te garanderen.  
 
3.2 Geen financiële toezeggingen COA, wel beperking verdere instroom na verdubbeling 
leerlingeninstroom 
Ingestoken is op een gezamenlijk optrekken van gemeente en Stichting Spilbasisscholen 
richting het COA. Deze actie heeft overigens reeds plaatsgevonden en geresulteerd in 
maatregelen om wisselingen in instroom te beperken en de maximale kind capaciteit op De 
Vlieger als uitgangspunt te nemen. Het heeft echter niet geresulteerd in financiële 
toezeggingen of daadwerkelijk uitbetalingen door het COA. Deze zijn ook niet verder te 
verwachten. 
 
3.3 Buiten scope bruidsschatsregeling vallen de vernieuwing en uitbreiding van het AZC 
en De Vlieger 
De passage zoals deze in de bruidsschatsregeling is opgenomen dat de personele 
frictiekosten onderdeel uitmaken van de bepaling van het weerstandsvermogen past niet in de 
scope van de nu aantoonbaar gemaakte frictiekosten. Deze frictiekosten hangen samen met 
de tijdelijke schommelingen in het aantal leerlingen vanwege de bebouwing (zie eerdere 
toekenning frictiekosten 20113 nr B13.001737) en  uitbreiding van het aantal bewoners (met 
name gezinnen) van het AZC en daarmee ook het grotere aantal leerplichtige kinderen. Door 
de snelle uitbreiding en de peildata van het ministerie van OCW waarop de bekostiging wordt 
gebaseerd, is en komt  Spil basisscholen in de problemen (groei van ongeveer 70 naar 150 
leerlingen) 
In 2008 waren deze ontwikkelingen niet voorzien. en valt hetgeen bij de bruidsschatsregeling is 
opgenomen dan ook niet te projecteren op de inmiddels afwijkende situatie. 
 
3.4 Sluitende meerjarenbegroting 
In uw eerdere besluiten inzake de begrotingen van Spilbasisscholen heeft u meegegeven dat 
het streven van het bestuur er opgericht dient te zijn om de meerjarenbegroting sluitend te 
krijgen. De motivatie zoals deze rond De Vlieger door Spilbasisscholen is aangedragen maakt 
duidelijk dat het bestuur middels de peildata van de tellingen van de leerlingenaantallen (deels) 
buiten haar invloed om wordt geconfronteerd met frictiekosten. Deze voorgestelde bijdrage 
helpt deze doelstelling te bewerkstelligen.  
 
3.5/ 4.1  Restant voorziening verzelfstandiging aan wenden voor frictiekosten De Vlieger 
De voorziening was oorspronkelijk bedoeld om exploitatietekorten in de periode 2008-2012 
mede af te dekken. De eindafrekening levert een restant bedrag op in de voorziening. Omdat 
de exploitatie van Spilbasisscholen onder druk staat in 2014 door externe factoren betreffende 
De Vlieger, is het voorstel een deel van het restant in te zetten ter dekking van het 
exploitatietekort. Hiervoor €  65.000,- i.p.v. de gevraagde  € 93.580,-(zie bijlage bij begroting 
extra kosten 2014 en 2015 uitbreiding 5 groepen AZC) in te zetten.  Hiermee worden de 
personele lasten groei De Vlieger bekostigd. In 2012 heeft De Vlieger via de gemeente de 
OHBA gelden ontvangen voor uitbreiding leermiddelen en inrichting etc. naar 11 groepen, 
zijnde bijna  € 105.000,- Deze gelden waren juist bestemd voor die uitbreiding. Voor de 
frictiekosten op personeel gebied is de gemeente bereid een bedrag van 65.000,- te 
vergoeden. In 2015 is het tekort minimaal (ongeveer€  8.000,-) en zal men zelf binnen de 
begroting hiervoor een oplossing dienen te vinden. 
Het resterende bedrag  € 20.648,- kan vrijvallen naar de algemene middelen. 
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Het College adviseert de raad om het bestuur van Spilbasisscholen uit te nodigen voor 
de commissiebijeenkomst om een mondelinge toelichting te kunnen geven. 
 
 
 
 
 
Het college 
 
 
 
 
R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris burgemeester 
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