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1 - Inleiding. 

De ontwerpbegroting is de financiële vertaling op hoofdlijnen van het beleid op 
organisatieniveau, dat Meerwerf Basisscholen in 2015 wenst uit te voeren. Deze 
ontwerpbegroting - dient conform het Stichtingstatuut - ter goedkeuring - aan de 
gemeenteraad aangeboden te worden. Goedkeuring door de gemeenteraad komt voort uit 
de rol die gemeenteraden hebben ten opzichte van stichtingsbesturen voor openbaar 
onderwijs. In het Stichtingstatuut is de rol van de gemeente als volgt omschreven: 'De raad 
houdt toezicht voor zover dat voortvloeit uit de wet' (artikel 5). De toezichthoudende rol van 
de gemeente op het gebied van financiën is verwoord in artikel 23 van het Stichtingstatuut. 
Ten aanzien van de begroting is in dit artikel bepaald dat het bestuur jaarlijks een ontwerp 
van de begroting met toelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de 
activiteiten ter goedkeuring aan de raad aanbiedt. Het stichtingsbestuur van Meerwerf 
Basisscholen vormt het bevoegd gezag van Meerwerf Basisscholen en is in die zin 
eindverantwoordelijk voor de organisatie. De toezichthoudende rol van de gemeenteraad bij 
de goedkeuring houdt in dat de begroting op hoofdlijnen wordt beoordeeld, met als 
voornaamste criterium een gezonde en deugdelijke bedrijfsvoering. 

Deze begroting is gebaseerd op de vaste geldstromen, zoals die voorafgaand aan het 
begrotingsjaar bekend zijn. In deze toelichting op de begroting zal eerst ingegaan worden op 
de systematiek van deze begroting. Daarna volgt een toelichting op de personele exploitatie 
en de materiële exploitatie. In deze ontwerpbegroting wordt op hoofdlijnen ingegaan op de 
beleidsmatige keuzen. 
De uitleg bij deze begroting wordt beëindigd met een toelichting op het financiële resultaat 
van de begroting. Tenslotte wordt de financiële begroting weergegeven. Bij alle onderdelen 
worden de begrote baten en lasten voor 2015 vergeleken met de begrote baten en lasten 
voor 2014, de verwachte werkelijke baten en lasten voor 2014 en de werkelijke baten en 
lasten over 2013. 

Het stichtingsbestuur stelt deze ontwerpbegroting in concept vast. Na goedkeuring door de 
gemeenteraad stelt het stichtingsbestuur de begroting definitief vast. Daarbij zullen de 
verschillende (hoofd)onderdelen nader gespecificeerd worden, zonder dat daarbij afgeweken 
wordt van de begrotingsbedragen, zoals die door de raad zijn goedgekeurd. 

Verreweg het grootste deel van de baten wordt bekostigd door het Rijk. Het merendeel van 
deze rijksbekostiging bestaat uit een lumpsumbedrag om de salarissen te bekostigen en het 
budget voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (P&A). De meeste bedragen die vallen 
onder de personele lumpsum, worden per schooljaar berekend. Begroting en jaarrekening 
worden echter per kalenderjaar opgesteld. Alle personele baten en lasten worden dus 
berekend naar 7/12 deel van het lopende schooljaar (2014/2015) en 5/12 van het komende 
schooljaar (2015/2016). De materiële instandhouding gaat per kalenderjaar. 

In voorgaande jaren is in de toelichting op de begroting steeds vermeld dat onze 
meerjarenplanning er in voorziet dat wij op een gecontroleerde wijze onze opgebouwde 
reserves afbouwen. In 2012 heeft de onderwijsinspectie geconstateerd dat de hoogte van 
onze reserves bovenmatig is. Over de inzet van de reserves zijn prestatieafspraken met de 
onderwijsinspectie gemaakt. De verwachting is, dat in 2017 de stand van onze reserves 
voldoet aan de sïgnaleringswaarden van de inspectie. Zowel het stichtingsbestuur als de 
gemeenteraad van Den Helder zijn hierover geïnformeerd en hebben de begrotingen waarin 
deze afbouw vermeld staat vastgesteld, c.q. goedgekeurd. 

Zoals voorzien in de meerjarenbegroting zal het huidige boekjaar (2014) wederom met een 
negatief financieel resultaat eindigen. Dit resultaat ligt ongeveer € 150.000,- hoger dan het 
begrote resultaat van 2014, zoals dat in de meerjarenbegroting 2014-2018 was opgenomen: 
het negatieve resultaat voor 2014 is nu geprognotiseerd op € 540.000; in de 
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meerjarenbegroting was gerekend op een tekort van € 388.000. Voor 2015 voorzien we een 
tekort van € 204.000,-, waarmee we meerjarig nog op de goede koers zitten. Doordat de 
formatie van de scholen toegewezen wordt op basis van de werkelijke personele baten en de 
'boventallige formatie' (frictie) versneld wordt weggewerkt, zullen de baten en lasten in 
schooljaar 2016-2017-zoals gepland - met elkaar in evenwicht zijn en zal de stand van de 
financiële reserves en voorziening overeenkomstig de kengetallen van het rijk zijn. Uit de 
jaarlijkse inventarisatie van mobiliteits-en pensioenwensen onder onze medewerkers is 
gebleken dat dit een reëel scenario is. 

Ontwikkelingen 

Zoals in de inleiding is opgemerkt kan deze begroting worden gezien als een kader, 
waarbinnen Meerwerf haar beleid moet gaan uitvoeren. De komende vier jaren staan in het 
teken van landelijke ontwikkelingen, die vanuit de sector zijn geïnitieerd, om te komen tot 
een verbetering van de onderwijskwaliteit en het aantrekkelijk maken van het beroep van 
leraar. In het Herfst- en Nationaal Onderwijsakkoord zijn afspraken gemaakt, die - naar 
verwachting - opgenomen zullen worden in de nieuwe CAO PO 2014. Eind september wordt 
duidelijk of deze door de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn geaccepteerd. In deze 
begroting hebben we alvast een voorschot genomen op een positieve afloop. !n 2015 wordt 
ook de doordecentralisatie van huisvestingsgelden van kracht, waardoor schoolbesturen zelf 
verantwoordelijk worden voor het onderhoud aan de 'buitenkant'. Gezien de afspraken 
tussen de schoolbesturen en de gemeente Den Helder, vervat in het Meerjarenconvenant 
Onderwijshuisvesting (2012-2015), is er binnen de gemeente Den Helder al een voorschot 
genomen op deze doordecentralisatie en worden er afspraken gemaakt over een passende 
overgangsregeling. 

Een andere belangrijk ontwikkeling is die van het Passend Onderwijs. De gelden die 
voorheen door het ministerie werden bekostigd voor de leerlinggebonden financiering gaan 
vanaf 1 augustus 2014 naar de samenwerkingsverbanden, die vervolgens op basis van af te 
geven 'arrangementen' middelen aan de scholen toewijzen. Passend Onderwijs vraagt van 
onze scholen veel samenwerking en aanpassingsvermogen. We hebben het volste 
vertrouwen dat ons dit goed af gaat. 

De 'planning en control' is stevig opgepakt, waardoor uitputting van de budgetten goed 
gemonïtord en geanalyseerd wordt. We hebben aanvullende afspraken met het 
administratiekantoor gemaakt over maandafsluitingen en rapportages. Een organisatie 
brede risicoanalyse wordt opgesteld. 

Begroting 2015 

Systematiek 

In voorgaande jaren hebben we de begroting gepresenteerd op basis van de drie grootste 
geldstromen: de Personele exploitatie, de Materiële exploitatie en de Financiële exploitatie. 
Vanaf dit jaar hebben we de begroting gepresenteerd in dezelfde vorm als onze 
jaarrekening. Dit sluit beter aan met hetgeen binnen het onderwijs gebruikelijk is en is een 
betere vergelijk mogelijk tussen de begroting en het jaarverslag. 

Overzicht leerlingprognose 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gebruikte leerlingprognose. In 
deze ontwerpbegroting is het aantal leerlingen geprognosticeerd aan de hand van peilingen 
bij de scholen. Bij onze prognose gaan we uit van een gemiddelde daling van het aantal 
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leerlingen van 2,5%. We hebben nog geen rekening gehouden met een mogelijke stijging als 
gevolg van extra instroom vanuit het nieuwe Asielzoekerscentrum. 

schooljaar 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
kalenderjaar 2013 2014 2015 2016 2017 
teldatum leerlingen (t-1) per 1 
oktober 2012 2013 2014 2015 2016 

Leerlingprognose 

4-7 jaar 

vanaf 8 jaar 

totaal 
waarvan gewichtsleerling: 0,3 

waarvan gewichtsleerling: 1,2 
Gewichtenregeling 

Schoolgewicht 

727 709 701 671 670. 4-7 jaar 

vanaf 8 jaar 

totaal 
waarvan gewichtsleerling: 0,3 

waarvan gewichtsleerling: 1,2 
Gewichtenregeling 

Schoolgewicht 

832 760 737 725 711 

4-7 jaar 

vanaf 8 jaar 

totaal 
waarvan gewichtsleerling: 0,3 

waarvan gewichtsleerling: 1,2 
Gewichtenregeling 

Schoolgewicht 

1559 1469 1438 1396* 1381* 

4-7 jaar 

vanaf 8 jaar 

totaal 
waarvan gewichtsleerling: 0,3 

waarvan gewichtsleerling: 1,2 
Gewichtenregeling 

Schoolgewicht 

279 263 263 215 210 

4-7 jaar 

vanaf 8 jaar 

totaal 
waarvan gewichtsleerling: 0,3 

waarvan gewichtsleerling: 1,2 
Gewichtenregeling 

Schoolgewicht 

138 136 136 136 130 

4-7 jaar 

vanaf 8 jaar 

totaal 
waarvan gewichtsleerling: 0,3 

waarvan gewichtsleerling: 1,2 
Gewichtenregeling 

Schoolgewicht 
249 242 242 240 237 

4-7 jaar 

vanaf 8 jaar 

totaal 
waarvan gewichtsleerling: 0,3 

waarvan gewichtsleerling: 1,2 
Gewichtenregeling 

Schoolgewicht 165 164 166 165 165 

* Omdat de instroom uit het nieuwe Asielzoekerscentrum, bij het opstellen van deze 
prognose, nog volledig onbekend is, is de verwachte toename van het aantal leerlingen op 
Villa Kakelbont nog niet meegerekend. Het bestuur van het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs heeft het college laten weten dat Meerwerf (Villa Kakelbont) zorg draagt 
voor het onderwijs aan deze leerlingen. 

Staat van baten en lasten 

Zoals uit de staat van baten en lasten is op te maken voorzien we een tekort van 
€ 204.000,- Hiermee zitten we binnen de kaders die in de meerjarenbegroting 2014-2017 is 
meegegeven. 

realisatie Begroot Prognose Begroot 
2013 2014 2014 2015 

Baten en lasten 

Baten 
3.1 Rijksbijdrage OCW € 8.141.201 H l 7.692.700 € 7.785.489 7.597.500 
3.2 Ov. overheidsbijdragen 
en -subsidies € 209.267 € 125.000 € 212.716 € 118.000 

3.5 Overige baten € 152.371 € 172.500 € 292.851 € 257.900 
€ 8.502.839 € 7.990.200 € 8.291.056 € 7.973.400 

Lasten 
4.1 Personele lasten € 7.543.407 € 7.107.300 € 7.349.553 6.764.200 

4.2 Afschrijvingen € 206.581 € 205.900 € 235.635 € 251.400 

4.3 Huisvestingslasten € 830.059 € 655.800 € 697.564 € 668.500 

4.4 Ov. instellingslasten € 682.320 € 478.499 € 594.593 € 527.300 
€ 9.262.367 € 8.447.499 € 8.877.345 € 8.211.400 

Saldo baten en lasten € 759.528- € 457.299- € 586.289- € 238.000- 1 
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Financiële baten en lasten 

5.0 Financiële baten 

5.1 Financiële lasten 

€ 49.394 

€ 

70.000 

1.500 

48.000 € 

1.015 Bi l 
35.000 

1.000 

Saldo financiële baten en 
lasten € 49.394 € 68.500 € 46.985 € 34.000 

Resultaat ! € 710.134- € 388.799- € 539.304- € 204.000- 1 
nadelïg nadelig nadelig nadelig j 

' In voorgaande begrotingen werd een -/- als positief gepresenteerd. 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten 

In 2014 zijn er (eenmalig) extra middelen van het rijk ontvangen vanuit een tweetal 
akkoorden met het Rijk. Door de krimp van het aantal leerlingen zal de rijksbijdrage lager 
uitvallen dan de begrote baten in 2014. Deze daling zal enigszins gecompenseerd worden 
door de stijging van de personele baten, als gevolg van het (naar verwachting) afsluiten van 
een nieuwe CAO-PO, eind 2014. Al eerder is aangegeven dat de baten voor de 
Leerlinggebonden Financiering met ingang van augustus 2014 niet meer via het Rijk worden 
verstrekt, maar door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (vandaar een 
verhoging van de 'overige baten'). De andere baten zijn ongeveer geiijk aan andere jaren en 
bevatten grotendeels de vergoeding van de gemeente voor de huur van de Duynvaerder. Op 
basis van de huurovereenkomst met de Woningstichting, zoals die ten behoeve van de 
Duynvaerder is opgesteld, ontvangen wij van de gemeente Den Helder een substantiële 
bijdrage aan deze huur, waardoor wij uiteindelijk een eigen bijdrage betalen, die gelijk is aan 
het bedrag dat wij jaarlijks aan de onderhoudsvoorziening zouden moeten doteren. Doordat 
wij in onze scholen ruimten ter beschikking stellen aan derden {met name aan de Stichting 
Kinderopvang) ontvangen wij een vergoeding voor huur en medegebruik. 

In de tabel met de baten en de lasten zijn niet de vervangingskosten opgenomen voor 
personeel, dat met ziekteverlof is. Deze vervangingskosten worden rechtstreeks vergoed 
door het Vervangingsfonds (baten en lasten beide voor 2015 begroot op € 425.000). 

Lasten 

De personele lasten bedragen ongeveer 82% van de totale lasten. De beleidsruimte binnen 
deze personele lasten is beperkt: de vaste salariskosten van het personeel vormen het 
grootste aandeel van deze personele lasten. Met ingang van 1 augustus 2013 is de formatie 
van de voormalige l/D-baners opgenomen in de reguliere formatie, zoals die wordt bekostigd 
uit de rijksinkomsten (voorheen werden deze banen bekostigd uit de gemeentelijke subsidie). 
Dit personeel verricht administratieve ondersteuning op de scholen. In 2014 wordt 50% van 
de desbetreffende loonlasten nog uit de algemene middelen bekostigd en 50% uit de 
beschikbare formatie van de school, in 2015 zal de verdeling 25%/75% zijn en in 2016 zullen 
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deze loonlasten volledig ten iaste van het schoolbudget worden gebracht1. Zoals uit de cijfers 
op te maken is voorzien we een daling van de personele lasten. Voor het grootste deel 
realiseren we dit door natuurlijke uitstroom en - waar nodig - niet verlengen van tijdelijke 
contracten. Echter zullen we ook blijven investeren in de kwaliteit van onze medewerkers 
door scholing en coaching. 

Ons investeringsbeleid in de verbetering van de kwaliteit van de schoolgebouwen wordt in de 
komende jaren doorgezet. Deze investeringen zijn in lijn met de eerdergenoemde 
meerjarenvisie op de hoogte van de reserves en voorzieningen. Vooral bij de voorgenomen 
nieuwbouw of grootscheepse renovatie van een tweetal schoolgebouwen vinden we in de 
gemeente Den Helder een goede partner. In 2013 is er extra geïnvesteerd in de aanschaf 
van moderne leermiddelen in de vorm van touchscreens. De tweede tranche van deze 
aanschaf heeft in 2014 plaatsgevonden. Hierdoor stijgen onze afschrijvingen in 2015. 

Sinds 2013 is er flink geïnvesteerd in het onderhoud van de schoolgebouwen, waardoor de 
onderhoudsvoorziening is teruggelopen. Ook de komende jaren zal er nog in de staat van 
onderhoud geïnvesteerd worden. Aan de hand van de aangepaste 
meerjarenonderhoudsplannen kunnen we een raming maken wat de komende jaren aan 
onttrekkingen aan deze voorziening plaats zullen vinden. Om de stand van deze voorziening 
op een acceptabele hoogte te houden, zal er jaarlijks aan deze voorziening gedoteerd 
worden. In 2015 bedraagt de dotatie € 100.000 (onderdeel van de Huisvestingslasten). De 
investeringen zijn er mede op gericht om de jaarlijkse exploitatie terug te dringen: investeren 
in duurzaam materiaal en energiebesparende maatregelen. Daarnaast gaat vanaf 2015 de 
verantwoordelijkheid van het buïtenonderhoud over van de gemeenten naar de 
schoolbesturen. We krijgen door een ophoging van de vergoeding voor materiële 
instandhouding middelen beschikbaar. Op een enkele uitzondering na worden er geen 
huisvestingsaanvragen meer bij de gemeente gedaan. Onderhoud aan de buitenkant 
(voorheen de verantwoording van de gemeente) zal worden opgenomen in ons 
meerjarenonderhoudsplan. We zijn nog in gesprek met de gemeente Den Helder over de 
afronding van het 'Onderhoudsconvenant' dat in 2015 het laatste jaar ingaat. Bij de overige 
instellingslasten verwachten we een lichte daling door het sluiten van één van onze scholen 
en door te realiseren besparingen. 

Financiële baten en lasten 

Middelen, waar wij niet direct een beroep op hoeven te doen, zijn op twee spaarrekeningen 
gezet. Tezamen met de middelen in de rekening-courant worden in 2015 de rentebaten 
begroot op € 35.000 en de bankkosten op € 1.000. 

Conclusie resultaat 

Het totale eindresultaat bedraagt € 204.000 negatief. 

Het negatieve resultaat wordt overeenkomstig ons beleid ten laste gebracht van onze 
reserves. De uitputting van deze reserves gebeurt hiermee op gecontroleerde wijze: de 
grens waarbinnen er sprake is van een gezonde financiële positie, wordt niet overschreden. 

in concept vastgesteld op de vergadering van het stichtingsbestuur van 24 september 2014. 

1 Dit beleid is verwoord in het huidige Meerjarenformatieplan, zoals dat met instemming van de personeelsgelding van de GMR 
in 2014 is vastgesteld. 
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