
Toelichting bij Meerjarenbegroting 2015-2019. 



8 - Meerjarenbegroting 2015-2019. 

Bij het opstel len van de meer jarenbegrot ing zijn een vijftal factoren van belang: 
> de cijfers uit de begroting voor 2015; 
> het geraamde leerl ingenaantal len op de komende teldata van 1 oktober; 
> de verwachte - reguliere - materiële investeringen ter vervanging van de afgeschreven 

materiële activa (voornameli jk aan de hand van de invester ingsplannen van de scholen); 
> het verwachte natuurli jke ver loop in onze personele format ie. 

8.1 - Verwachte aantal leerlingen op teldata 1 oktober. 

Het verwachte aantal leerl ingen in de komende jaren is gebaseerd op de leerlingtell ing van 1 
oktober 2014. Bij de raming is ui tgegaan van de huidige verdel ing over de groepen, 
waardoor de ui ts t roomgegevens in de komende jaren bekend zi jn. De instroom is berekend 
op basis van het deelnamepercentage in het voedingsgebied en de bevolk ingsgegevens in 
dit gebied (bron: gemeente Den Helder). Naar verwacht ing zal de dalende tendens - als 
gevolg van de kr imp van het aantal leerl ingen in Den Helder - zich voortzetten. Gebaseerd 
op de gegevens van de afgelopen jaren, gaan wij de komende jaren uit van een jaarl i jkse 
daling van 2,5%. Aan de hand van de analyse van de resultaten van de teldata in de 
afgelopen jaren, wordt de verwacht ing uitgesproken dat ons marktaandeel behouden blijft. 

8.2 - Personele exploitatie. 

8.2.1 - Vergoeding salariskosten en P&A. 

Belangri jkste bron van inkomsten is de ri jksoverheid. De vergoeding v o o r d e salar iskosten 
(ine. de subsidies) en de vergoeding van Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (P&A) worden 
berekend op basis van het aantal leerl ingen dat op 1 oktober aanwezig is; c.q. verwacht 
wordt . Conform de daling van het aantal basisschool leerl ingen in Den Helder, zullen ook de 
inkomsten die wij van de ri jksoverheid ontvangen na 2015 dalen. 

8.2.2 - Gemeente. 

Van de gemeente Den Helder ontvangen wij jaarl i jks € 10.000 voor de bekostiging van de 
personele lasten van de Centrale Opvang Klas (COK). 

8.2.3 - Overige vergoedingen. 

De vergoeding van de vervangerskosten door het Vervangingsfonds zal in 2015 op hetzelfde 
niveau liggen als in 2014. Omdat met de daling van het aantal leerl ingen ook het aantal 
personeelsleden zal a fnemen, zal de vergoeding voor z iektevervanging navenant a fnemen. 
Na 2016 zal er sprake zijn van een toename van pensionering van personeel . Dit zal ook een 
effect hebben op het z iekteverzuim. 

8.2.4 - Personele Lasten. 

De geraamde salarislasten van het personeel dat benoemd is in een normfunct ie zijn - net 
als de baten - gekoppeld aan de verwachte leerl ingenaantal len. De verwachte afname van 
het aantal leerl ingen, heeft gevolgen voor de hoogte van de baten van de r i jksoverheid: deze 
zullen a fnemen. Als gevolg daarvan zal het aantal beschikbare arbeidsplaatsen afnemen en 



daardoor dus ook de salarislasten. Door de toename van het aantal leraren in een LB schaal 
zal de daling van de salarislasten niet exact synchroon lopen met deze dal ing. 

Onder de post 'Bestuur en bovenschoolse coördinatie' zijn alle bovenschoolse 
coördinat iekosten begrepen (algemene directie, ondersteuning op bestuurskantoor, 
gezamenl i jke - personele - voorzieningen voor de scholen). In 2017 zal een van de beide 
a lgemeen directeuren de pensioengerecht igde leeftijd bereiken en in 2018 de andere. De 
f inanciële gevolgen hiervan zijn echter nog niet in de meerjarenbegrot ing meegenomen, 
omdat de wijze waarop op dat moment in de leiding wordt voorzien een bestuursbeslui t 
vergt. Dit besluit wordt voorzien in 2015. 
De administrat ieve ondersteuning van de directeuren van onze scholen is beschreven in de 
toel ichting op de begroting 2015 (hfdst. 3.2). 

O m knel lende format ieve fricties op scholen op te kunnen lossen wordt er zo nodig extra 
format ie aan een aantal scholen toegewezen. Door de toename van de druk op - met name 
ouder wordend - personeel worden er maatregelen getroffen om dit personeel voor het 
arbeidsproces te behouden. De maatregelen worden ook onder deze post opgenomen. 
Aangez ien in 2016 de baten en lasten van de exploitatie weer in evenwicht dienen te zi jn, zal 
deze post in de komende jaren worden afgebouwd n a a r € 0. 

8.2.5 - Resultaat van de Personele Exploitatie. 

Doordat er een aantal personele lasten in onze organisat ie gecreëerd zijn, die niet door de 
lumpsum vergoeding (of via andere baten) afgedekt worden, zal er in 2015 nog sprake zijn 
van een negatief resultaat: € 19.300. Vanaf 2016 is er sprake van positieve resultaten: € 
232.000 in 2016; in 2017 € 201.500; in 2018 is er sprake van een positief resultaat van € 
192.800 en in 2019 een positief resultaat van € 165.900. Conform de gedachte achter de 
lumpsum f inanciering (die een verschuiving tussen de personele en materiële exploitatie 
mogeli jk maakt) , zal dit posit ieve resultaat worden aangewend, om de negatieve resultaten 
bij de materiële exploitatie te veref fenen. 

8.3 - Materiële exploitatie. 

De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in moderne lesmaterialen en toepassingen op het 
gebied van iet (zowel soft- als hardware), die een bijdrage leveren aan de onderwijskwal i tei t . 
Daarmee is een impuls geleverd aan de onderwijskwali teit . Het investeringsbeleid richt zich 
nu op het consol ideren van deze kwaliteit. De rijks vergoeding op dit gebied is gebaseerd op 
het aantal leerl ingen en zal dus de komende jaren dalen. Verwacht mag worden dat de 
materiële lasten als gevolg daarvan ook zullen dalen (minder leerlingen = in een aantal 
gevallen minder lesmateriaal). 

Door de terugloop van het aantal leerl ingen, ligt het in de lijn der verwacht ing dat meer 
lokalen in onze scholen 'leeg komen te staan'. Er zal actief beleid worden gevoerd om deze 
lokalen aan derden in (mede)gebruik te geven, waardoor er aanvul lende baten worden 
gegenereerd. Met de gemeente en de overige schoolbesturen in Den Helder wordt beleid 
ontwikkeld ten aanzien van de gevolgen van de kr imp van het aantal leerl ingen voor de 
onderwi jshuisvest ing. 

De jaarl i jkse huisvestingslasten zullen als gevolg van de verbeterde staat van onderhoud 
a fnemen. Verder is en wordt er geïnvesteerd in dubbel glas en energiezuinige verl icht ing. Dit 
zal tot een besparing van de energielasten leiden. 
In 2015 komt een van onze scholen voor vervangende n ieuwbouw in aanmerk ing. Aangezien 
het beschikbare budget niet toereikend zal zijn om hetzelfde voorz ieningenniveau van deze 



school te handhaven, is er voor gekozen om een relatief nieuw deel van de school te laten 
staan. O m dit deel aan dezelfde standaard te laten voldoen als het n ieuwbouwdeel , zal er 
een substantiële bi jdrage uit het onderhoudsvoorz iening nodig zi jn, om de staat van 
onderhoud weer opt imaal te kri jgen. Met ingang van 2015 is de doordecentral isat ie van de 
huisvesting van kracht. Dit betekent, dat wij met ingang van dit jaar zelf verantwoordel i jk zijn 
voor het onderhoud, waar vorig jaar nog de gemeente voor verantwoordel i jk was (zeg maar 
'de buitenkant ') . In de toel ichting op de begroting 2015 is de systematiek ui teengezet hoe het 
meer jaren onderhoudsconvenant (2012-2015) wordt afgerond. Als gevolg van deze 
systemat iek zal de dotatie aan de onderhoudsvoorz iening pas in 2016 opgehoogd worden 
met het bedrag dat nodig is voor dit bui tenonderhoud. In 2015 zal ons 
meer jarenonderhoudsplan in die zin worden aangepast . 

8.3.1 - Resultaat van de Materiële Exploitatie. 

In 2015 eindigt de materiële exploitatie met een negatief resultaat van € 218.700. Zolang de 
r i jksvergoeding niet substant ieel in overeenstemming wordt gebracht met de werkel i jke 
exploitat ielasten, zal ons resultaat op de materiële exploitatie negatief bli jven. Dit betekent 
dat we constant kritisch moeten zijn op deze uitgaven en dat er continu moet worden 
gezocht naar kostenbesparende maatregelen. Negatieve resultaten: in 2016 € 261.000; in 
2017 € 228.000; in 2018 € 219.300 en in 2019 € 189.900. 

8.4 - Eindresultaat. 

Alleen in 2015 zal er nog sprake zijn van een negatief resultaat. Daarna zijn - door met 
name format ieve ingrepen - baten en lasten met elkaar in evenwicht en zal het eindresultaat 
€ 0 zi jn. 

8.5 - Gevolgen voor de financiële kengetallen (zie ook bijlage 1). 

Als gevolg van het negatieve totaalresultaat in 2015 zal de stand van de a lgemene reserve 
de komende jaren a fnemen. Eind 2015 zal deze € 1.445.100 bedragen. Aangezien het 
eindresultaat in de jaren daarna € 0 zal zi jn, zal het de a lgemene reserve op het niveau van 
€ 2015 bli jven. Het eigen vermogen (personele reserve + a lgemene reserve + 
bestemmingsreserve 0-meting) zal eind 2015 € 2.038.500 bedragen. Door de afname van de 
bestemmingsreserve 0-meting zal de eindstand in 2016 € 2.007.700 bedragen en in 2017 € 
1.955.500. Daarna blijft deze stand gelijk. 

De onderwi js inspect ie hanteert de ' f inanciële buffer' (middelen voor het opvangen van 
onvoorziene risico's) als voornaamste kengetal om te bepalen of er nog sprake is van 
overtol l ige reserves. De komende jaren schommel t onze f inancier ingsbuffer tussen de 18 en 
22%. Hiermee zitten we boven de - door de onderwijsinspect ie gehanteerde -
signaler ingsgrens, maar gezien onze risico's (zie Risicoparagraaf) een verantwoorde 
f inanciële buffer. 

Onze solvabiliteit (de mate waar in wij in staat zijn om op langere termijn aan onze 
verpl icht ingen te voldoen) zit de komende jaren rond de 56%. De gehanteerde ondergrens 
bedraagt 2 0 % . Ons percentage ligt daar boven. 

De komende vier jaar zal onze liquiditeit rond de 2,5 l iggen. Gemiddeld ligt de liquiditeit voor 
schoolbesturen van onze grootte op 1,9. 



Meerjaren Begroting 2015-2019 
Organisatieniveau 
Meerv/erf Basisschol en 
Alle kostenplaatsen 

Begrote Begrote Begrote Beqrote Begrote 
baten baten baten balen baten 
2015 2016 2017 2018 2019 

Personele exploitatie: 
Baten 

Bijdrage OCSW 
Totaal personele rijksvergoeding 6.S14.Ö0Q 6.486.800 6.324.600 6.111.500 6.000.000 

Bijdrage gemeente : Totaal vergoedinqen gemeente [diverse subsidies) 8.000 B.000 3.000 8,000 8.000 

Overige vergoedingen 
Vergoeding Vervangingsfonds 425.000 400.000 375.000 350.000 350.000 
Overige balen (o.a. Passend Onderwij 
Tolaal overige vergoedingen 

, InHolland en verbetertraject taal/rekenen) 222.900 223.000 217.500 215.000 215.000 Overige balen (o.a. Passend Onderwij 
Tolaal overige vergoedingen 647.900 623.000 592.500 565.000 565.000 
Totaal baten 7.169.900: 7.117.800 6.925.100 6.684.500 6.573.000 

Lasten Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote 
lasten lasten lasten lasten lasten 
2015 2016 2017 2018 201B 

Ministerie ^ 
Ger i-rr. !-: salariskosten {jtic. pensioen- en sociale lasten) 5.869.350 5.850.550 6.775.600 5.596.700 6JSSMW 

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 
Bestuur, adm. ondersteuning en bovenschoolse coördinatie 250.250 200.250 200.000 200.000 200.000 
Overig personeel / frictie 250.000 100,000 50,000 25.000 0 
Verg coding en en toelsgen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Sa la risks! oudersch. verlof 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
Kosten BGZ en Arbo zorg 21.200 20.000 17.500 17.500 15.000 
(Naiscnoling 85.000 55.000 50.000 50.000 45.000 
Begeleid inqskosten 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
Besteding mkidelen Prestatie box 85.000 80.000 78.000 75.000 73.000 
Facilitering GMR 10.000 

5.000 
«1)480 

10.000 
5.000 

" " 540.250 

10.000 
5.000 

480,600 

10.000 10.000 

uverice «osien p a a 
Tolaal perse neels- en arbeidsmarkt Pel 

10.000 
5.000 

«1)480 

10.000 
5.000 

" " 540.250 

10.000 
5.000 

480,600 
5.000 

452.500 
£.000 

416.000 

Overige salariskosten 
Extern psi-Eonael/Kindonderzoek 70.000 60.000 S0.000 60.000 55.000 
Salariskosten Vervangingsfonds 425.000 400.000 375.000 350.000 350.000 
Veivaiiginqskcisi^ii riclitspasiiiori^ol vci'cl 25.000 25.000 

10.000 
495.000 

... 22.500 
"10.000 
467.500 

22.500 20.0001 

Toevoeging personele voorzieningen bapo on jubilea 
Totaal overige salarislasten 538.400 

25.000 
10.000 

495.000 

22.500 
"10.000 
467.500 ~~ 442.500 435.000 

Totaal [asten 7.189.200 6.685.800 6.723.600 6.491.700 6.407.100 

Resultaat personele exploitatie (- - is positief) 19.300 | -232.000 -201.500 -192.S00 -165.900 

Materiële exploitatie 
Baten 

Begrote Begrote Begrote Beg role Begrote 
Omschrijving baten baten baten baten balen 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bijdrage OC&W 
1.083.500 1.079.000 1,052.000 1.025.700 1.000.100 

Gemeente 
Overige vergoedingen (o.a. bijdrage huur Duynvaerder; COK) 
Totaal overige vergoedingen . 

110.000 
116,000 

115.000 
115.000 

120.000 
120.000 

120.000 
120.000 

120.000 
120.000 

Overicie baten 
Opi;r'ü:if!St medegebruik schoolgebouwen 25.000 

10.000 
25.000 25.000 25.000 25.000 

Overige baten 
25.000 
10.000 10.000 10.000 10.0001 10.000 

35.000 
1.168.100 

Totaal overige baten 
Totaal baten 

35.000 
1,228.500 

35.00 0 
1.229.000 

35.000 
1.207.000 1.180.700 

10.000 
35.000 

1.168.100 

Lasten 
Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote 
lasten lasten lasten lasten lasten 
2015 2016 2017 2018 2019 

Afschrijvingslasten 
Tolate afschiivirKjslastan 251.400 250.000 245.000 240.01)13 235.000 

Huisvestingslasten 
Totale huisvestingslasten 668.600 750.000 700.000 675.000 650.000 

Onderwïjsgebonden lasten 
Totaal OnderAiisqebonden lasten 

267.100 250.000 250.000 250.000 225.000 

-
Algemene lasten 
Totaal Algemene lasten 64,500 60.000 60.000 60.000 60.000 

-
Administratie- & Beheerlasten 

195.700 • - 180.000 180.000 175.000 - 175.000 
Totaal [asten 1.447.200 1.490.000 1,435.000 1.400.000 1.345.000 

I 

Resultaat materiële exploitatie (-/-is positief) 



Meerjaren Begroting 2015-2019 
Organisatieniveau 
Meerwerf Basisscholen 
Alle kostenplaatsen 

Beqrote Bet] rote Bea rota Beqrote Begrote 
baten baten baten balen baten 
2015 £016 2017 2018 2019 

Financiële exoloitatie 

Rentebaten 

Renle opbrenqst bank 35.000 30.000 27.500 27.500 25.000 
Totaal renlBopbrenftsten 36.000 30.000 27.500 27.500 25.ÖD0 

Beqrote Beqrote Beqrote Begrote Begrote 
Omschrijvintj lasten lasten lasten tasten lasten 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rentelasten 

Rente- én bankkosten 1000 1000 1.000 1.000 1.000 
Tril.-ui rente- en bankkosten 1.000 1.000 1.ÓÖ0 1.000 1.000 

Resultaat financiële exploitatie (-/- is positief) -34.000 -29.000 -2S.S00 -26.500 -24.000 

RECAPITULATIE 

Resultaat personele exploitatie 19.300 -232.000 -201.500 -192.800 -165.900 

Resultaat materiële exploitatie 218.700 261.000 228.000 219.300 189.900 

Resultaat financiële exploitatie •34.000 •29.000 -26.S00 -2S.500 -24.000 

TOTAAL RESULTAAT (-J- is positief) 204.000 0 t 0 0 

Verwachte gevolgen voor de Balans (Passiva) op: 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 

Algemene reserve 
bij: 
af: 
stand 

1.629.100 
0 

184.000 
1.445.100 

1.445.100 
0 
0 

1.445.100 

1.445.100 
0 
0 

1.445.100 

1.445.100 
0 
0 

1.445.100 

1.445.100 
0 
0 

1.445.100 

Bestemmingsreserve personeels- S arbeidsmarktbeleid 
bij: 
af: 
stand 

530.400 
0 

20.000 
510.400 

510.400 

0 
510.400 

510.400 

0 
510.400 

510.400 

0 
510.400 

510.400 

0 
510.400 

Bestemmingsreserve 0 meting 
af: 
stand 

123.000 
40.000 
83.000 

83.000 
30.S00 
52.200 

52.200 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

Totaal eigen vermogen 2.038.500 2.007.700 1.955,500 1.955.500 1.955.500 

Voorziening jubileumverplichtingen 
bij: 
at: 
stand 

130.300 
14.000 
14.000 

130.300 

130.300 
15.000 
15.000 

130.300 

130.300 
15.000 
15.000 

130.300 

130.300 
15.000 
15.000 

130.300 

130.300 
15.000 
15.000 

130.300 

Onderhoudsvoorziening 

sland 

220.000 
100.000 
250 000 

70.000 

70.000 
200.000 
200.000 
70.000 

70.000 
250.000 
110.000 
210.000 

210.000 
175.000 
275.000 
110.000 

110.000 
100.000 
110.000 
100.000 

Materiële vaste activa 
afschrijvingen 
investeringen 
sland 31-12 

1.250.000 
398.000 
400.000 

1.252.000 

1.252.000 
250.000 
200.000 

1.202.000 

1.202.000 
245.000 
221.000 

1.178.000 

1.173.000 
240.000 
213.000 

1.155.000 

1.156.000 
235.000 
235.000 

1.156.000 

totaal vermogen minus de waarde van gebouwen en terreinen 
totale baten (ine. rente) 
rijksbaten 
kortlopende schulden 

2.226.800 
8.008.400 
7.597.500 
1.200.000 

2.198.000 
7.976.800 
7.565.800 
1.200.000 

2.287.800 
7.784.600 
7.370.600 
1.200.000 

2.189.800 
7.542.700 
7.137.200 
1.000.000 

2.179.800 
7.403.100 
7.000.100 
1.000.000 

totale baten 8.433.400 8 376.800 8.159.800 7.892.700 7.753.100 



Bijlage 1: Berekening Financiële Kengetallen. 

kapitalisatiefactor 

Totaal Kapitaal 

minus: gebouwen en terreinen 

totale baten + rentebaten 

kapitalisatiefactor 

2015 2016 2017 2018 2019 
4.193.998 4.091.998 4.069.998 4.027.998 4.027.998 

12.000 10.000 8.000 6.000 6.000 

4.181.998 4.081.998 4.061.998 4.021.998 4.021.998 

8.433.400 8.376.800 8.159.600 7.892.700 7.753.100 

47,22% 46,34% 47,33% 48,42% 49,30% 

gebouwen en terreinen 

inventaris en apparatuur 

leermiddelen 

totaal vaste activa 

12.000 

940.000 

300.000 

10.000 

940.000 

250.000 

8.000 

920.000 

250.000 

6.000 

910.000 

240.000 

6.000 

910.000 

240.000 

1.252.000 1.200.000 1.178.000 1.156.000 1.156.000 

debiteuren 

ministerie 

overige vorderingen 

overlopende activa 

totaal vlottende activa 

350.000 300.000 300.000 280.000 280.000 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

530.000 480.000 480.000 460.000 460.000 

liquide middelen 

totaal kapitaal 

2.211.998 2.211.998 2.211.998 2.211.998 2.211.998 

4.193.998 4.091.998 4.069.998 4.027.998 4.027.998 

transactiefunctie 
totaal kortlopende schulden 
transactiefunctie 

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 
14,23% 14,33% 14,71% 12,67% 12,90% 

Financieringsfunctie 
boekwaarde overige materiële vaste activa 1.240.000 1.190.000 1.170.000 1.150.000 1.150.000 
Financieringsfunctie 14,70% 14,21% 14,34% 14,57% 14,83% 

inventaris en apparatuur 

leermiddelen 

totaal 

940.000 940.000 920.000 910.000 910.000 

300.000 250.000 250.000 240.000 240.000 

1.240.000 1.190.000 1.170.000 1.150.000 1.150.000 

Financiële Buffer 

Finac. Buffer 18,28 17,81 18,29 21,18 21,57 

Solvabiliteit 
eigen vermogen +voorzieningen 

totale vermogen 

solvabiliteit 

2.238.800 2.208.000 2.295.800 2.195.800 2.185.800 

3.993.998 3.891.998 3.869.998 3.827.998 3.827.988 

56,05% 56,73% 59,32% 57,36% 57,10% 



algemene reserve 

bestemmingsreserve p&a 

bestemmingsreserve O-meting 

totaal eigen vermogen 

voorziening jubileumverplichtingen 

onderhoudsvoorziening 
totaal voorzieningen 

Current ratio (liquiditeit) 
totaal vlottende activa 

totaal kortlopende schulden 

2015 2016 2017 2018 2019 
1.445.100 1.445.100 1.445.100 1.445.100 1.445.100 

510.400 510.400 510.400 510.400 510.400 

83.000 52.200 0 0 0 

2.038.500 2.007.700 1.955.500 1.955.500 1.955.500 

130.300 130.300 130.300 130.300 130.300 

70.000 70.000 210.000 110.000 100.000 
200.300 200.300 340.300 240.300 230.300 

2.941.998 2.891.998 2.891.998 2.871.998 2.871.998 

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 

2,28 2,24 2,24 2,67 2,67 

Weerstandsvermogen 
eigen vermogen - materiële vaste activa 

rijksbijdragen 

786.500 807.700 777.500 799.500 799.500 
7.492.800 7.314.000 7.440.200 7.310.800 7.310.800 

10,50% 11,04% 10,45% 10,94% 10,94% 


