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Onderwerp:  Goedkeuren ontwerpbegroting 2015 Stichting Meerwerf basisscholen 

 

Gevraagd besluit: 

De ontwerpbegroting 2015 van de Stichting Meerwerf basisscholen goed te keuren. 

 

Publiekssamenvatting 

De Stichting Meerwerf heeft de ontwerpbegroting 2015 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De 

bevoegdheid van de Raad ligt in de Wet op het primair onderwijs en de vigerende statuten van de Stichting 

Meerwerf. Uit de ontwerpbegroting  blijkt dat het jaar 2015 negatief zal worden afgesloten. De 

meerjarenbegroting geeft voor de volgende jaren een neutraal resultaat. 

 

Inleiding 

De Stichting Meerwerf basisscholen heeft aan de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2015 toegezonden met 

het verzoek deze goed te keuren. De bevoegdheid van de raad ligt in de Wet op het primair onderwijs en is 

vastgelegd in de statuten van de Stichting Meerwerf basisscholen.  

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Borgen van de voortgang van openbaar onderwijs in Den Helder. 

 

Kader 

De Wet op het primair onderwijs schrijft in artikel 48 voor dat bij het instandhouden van een openbare 

basisschool door een stichting de gemeenteraad goedkeuring verleent aan de ontwerpbegroting, waarna het 

bestuur van de rechtspersoon over gaat tot het vaststellen van de begroting. 

 

Argumenten 

In 2012 heeft de inspectie voor het onderwijs een onderzoek ingesteld naar de financiële positie van de 

Stichting Meerwerf basisscholen. Hieruit bleek dat  de financiële buffer de signaleringswaarde (=norm van het 

Ministerie) overschrijdt. Met de inspectie zijn afspraken gemaakt over de afbouw van de buffer. De afgelopen 

jaren heeft Meerwerf zich aan deze afspraak gehouden. De ontwerpbegroting 2015 laat een negatief resultaat 

zien. De verwachting is dat in 2017 de stand van de reserves voldoet aan de signaleringswaarde. 

 

In de ontwerpbegroting wordt in hoofdlijnen de financiële vertaling van beleid weergegeven voor 2015. De 

gemeenteraad heeft in deze een toezichthoudende rol, wat zoveel betekent dat de ontwerpbegroting ter 

goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Het stichtingsbestuur stelt vervolgens de begroting vast.  

 

De Stichting Meerwerf is bezig met het ontwerpen van een statutenwijziging. Indien de gemeenteraad overgaat 

tot het vaststellen van deze statutenwijziging, waarin een bestuursvorm met een raad van toezicht wordt 

voorgesteld, behoeft de ontwerpbegroting niet meer door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. 

 

De ontwerpbegroting 2015 dient op grond van de Wet op het primair onderwijs voor 1 februari van het 

begrotingsjaar te worden goedgekeurd door de gemeenteraad en vastgesteld door het bestuur. Zonder 

goedgekeurde en vastgestelde begroting is de Stichting niet gerechtigd tot het doen van uitgaven voor het 

betreffende jaar. Indien voor 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt, de begroting niet is 

goedgekeurd, neemt de gemeenteraad de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van het 

onderwijsproces te waarborgen. 
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Maatschappelijk draagvlak 

Het voeren van een referendum heeft op dit onderwerp geen toegevoegde waarde. De financiële stukken van 

de Stichting Meerwerf betreft haar bedrijfsvoering en binnen die bedrijfsvoering is ruime participatie mogelijk 

door ouders en personeel in de vorm van medezeggenschap. Voorgesteld wordt geen referendum te houden 

over dit onderwerp. 

 

 

Financiële consequenties 

Dit besluit heeft geen financiële consequenties voor de begroting van de gemeente Den Helder. 

 

Communicatie 

Zie realisatie. 

 

Realisatie 

Verzenden van de brief waarin het besluit van de gemeenteraad wordt meegedeeld. 

 

 

 

Den Helder, 6 januari 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


