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Onderwerp: Vaststellen Jaarverslag 2014 Stichting kom Leren
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Doel van deze nota is uw Raad:
1. te informeren over de financiële staat van het openbaar onderwijs in Valkenburg aan de Geul en
2. te laten besluiten om geen gebruik te maken van het overlegrecht met de Stichting kom Leren
over het jaarverslag 2014
De Stichting jong Leren voerde tot 1 januari 2014 het bestuur over 11 openbare (waarvan 2 in
Valkenburg aan de Geul) en 4 algemeen bijzondere scholen in Maastricht en een aantal
Heuvellandgemeenten waaronder Valkenburg aan de Geul. Per 1 januari 2014 is de Stichting jong
Leren gefuseerd met de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland en beide stichtingen zijn onder de
naam ‘Stichting kom Leren’ verder gegaan. In de raadsvergadering van 4 november 2013 heeft uw
Raad ingestemd met de fusie en met de statuten van deze nieuwe onderwijsstichting.
Conform de Wet op het Primair Onderwijs bepaalt artikel 15 leden 4 en 10 van de statuten van de
Stichting kom Leren, dat het schoolbestuur de jaarstukken niet vaststelt dan nadat de
gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is gelegen, in de gelegenheid is gesteld
om daarover overleg met het bestuur te voeren. De Stichting kom Leren legt haar eerste jaarverslag
2014 aan uw Raad voor met de vraag of uw Raad gebruik wil maken van het overlegrecht.
Ondanks dat de Stichting kom Leren 2014 met een tekort van € 375.391 afsloot heeft de Stichting
kom Leren een betrouwbaar en stabiel financieel beleid gevoerd en waarborgt de financiële situatie
van de Stichting de continuïteit van het onderwijsproces voor zover het openbaar onderwijs betreft.
De gemeenteraad wordt geadviseerd om:
1. te informeren over de financiële staat van het openbaar onderwijs in Valkenburg aan de Geul,
en
2. geen gebruik te maken van het overlegrecht met de Stichting kom Leren over voornoemde
jaarverslag.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Het jaarverslag 2014 van kom Leren wordt aan uw Raad voorgelegd met de vraag of uw Raad gebruik
wil maken van het overlegrecht.
Conform de Wet op het Primair Onderwijs bepaalde en artikel 15 leden 4 en 10 van de statuten van
de Stichting kom Leren, dat het schoolbestuur de jaarstukken niet vaststelt dan nadat de
gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is gelegen, in de gelegenheid is gesteld
om daarover overleg met het bestuur te voeren.
3. Relatie met bestaand beleid
De gemeente droeg het bestuur over het openbaar onderwijs in 2001 over aan de Stichting jong
Leren. In de afgelopen jaren is uw Raad diverse keren geïnformeerd over dalende leerlingenaantallen in het onderwijs als gevolg van de krimp. Voor jong Leren was het helder dat op dezelfde
weg doorgaan het zelfstandig voortbestaan op langere termijn lastig zou worden en dus ook het
openbaar onderwijs in gevaar zou komen. Daarom besloot het schoolbestuur van jong Leren om per
1 januari 2014 met de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland samen verder te gaan als één
nieuwe organisatie onder de naam ‘Stichting kom Leren’. Middels deze fusie is een nieuwe en

toekomstbestendige organisatie ontstaan die ook de continuïteit van het openbare onderwijs kan
waarborgen.
Op basis van artikel 17 van de WPO “wordt de gemeenteraad van de gemeente waarin een openbare
school is gelegen een overheersende overheidsinvloed voor zover het openbaar onderwijs betreft,
toegekend”. Dit om te voorkomen dat de essentialia van het openbaar onderwijs in het gedrang
komen. Deze overheersende invloed is uitgewerkt in de statuten van de Stichting kom Leren, t.w.
het instemmingsrecht door de gemeenteraad van een statutenwijziging met betrekking tot het
openbaar onderwijs en het overlegrecht over de jaarstukken van de Stichting.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Het voorliggende jaarverslag 2014 van de Stichting kom Leren –inclusief een gewaarmerkte
accountantsverklaring- is opgebouwd uit de resultaten van 24 door de Stichting kom Leren
bestuurde scholen waarvan er 2 in Valkenburg aan de Geul zijn gevestigd.
Uw Raad wordt er op gewezen dat u slechts het overlegrecht over de jaarstukken heeft en dus geen
goedkeuringsrecht. De financiële situatie van kom Leren dient vooral bekeken te worden vanuit het
wettelijke gegeven dat er in de gemeente voldoende openbaar onderwijs wordt gegeven en of de
financiële situatie van het schoolbestuur de continuïteit van het onderwijsproces voor zover het
openbaar onderwijs betreft, waarborgt.
Jaarverslag 2014.
De Stichting kom Leren legt door middel van het jaarverslag verantwoording af over het door haar
gevoerde financieel én inhoudelijk beleid over 2014. Niet alleen wordt de financiële situatie van de
Stichting inzichtelijk gemaakt maar ook de relatie tussen de financiën en het beleid wordt
verduidelijkt. Behalve dat het schoolbestuur verantwoording aflegt aan de overheid over de
rechtmatige besteding van de ontvangen rijksgelden, wordt het gevoerde beleid ook verantwoord
naar ouders, personeel en andere belanghebbenden zoals uw Raad.
De analyse van de jaarstukken is gebaseerd op een beeld op hoofdlijnen met als uitgangspunt of de
financiële situatie van het schoolbestuur de continuïteit van het openbaar onderwijs kan
waarborgen. De door het schoolbestuur gemaakte keuzes worden niet ter beoordeling aan uw Raad
voorgelegd omdat dit ‘des schoolbestuurs’ is.
Ten opzichte van 2013 telde kom Leren op 1 oktober 2014 168 leerlingen minder (-/-4,2%).
Vuistregel is dat 1% minder leerlingen gelijk staat aan € 135.000. Een terugval van 4,2% minder
leerlingen staat dus gelijk aan € 567.000 minder inkomsten.
Het jaar 2014 werd uiteindelijk afgesloten met een tekort van € 375.391. Ter vergelijking: 2013
sloot positief af met € 79.645 ondanks 2,2% minder leerlingen t.o.v. 2012.
Lettende op de kengetallen zoals solvabiliteit, weerstandsvermogen, liquiditeit, en kapitaalsfactor,
kan niet anders dan vastgesteld worden dat de financiële situatie van de Stichting jong Leren solide
is.
Over het jaarverslag is een accountantsverklaring afgegeven.
De financiële positie waarmee kom Leren 2014 afsloot, wordt positief gewaardeerd maar de
toekomst blijft onzeker. De in het jaarverslag opgenomen meerjaren exploitatiebegroting 2015-2018
laat zien dat tot en met 2018 gerekend wordt met een terugloop van leerlingen: van 4016 op 1
oktober 2014 naar 3186 op 1 oktober 2018. De begrote ‘netto resultaten blijven zonder ingrepen
negatief’ en zullen de overig cijfers op den duur beïnvloeden.
Daarom is de stichting sinds 2015 actief met een plan van aanpak gekomen om naar de toekomst toe
het verlies verder in te perken/ te voorkomen. Dit plan van aanpak bestaat uit 3 onderdelen: (1) de
komende jaren reduceren van personeelskosten door stimuleren van uittreden en het aanvullend
verder terugbrengen van aantallen medewerkers, (2) taakstellend terugbrengen van uitgaven in
materiële zin, ook al in de begroting 2015, en (3) een extern onderzoek naar verbeterpunten in de
planning & controlecyclus.

In de toekomstige behandelingen van de jaarstukken (begroting zowel als jaarverslag) zal blijken
hoe deze maatregelen hebben uitgepakt.
Tot slot wordt nog opgemerkt dat in het jaarverslag in ruime mate aandacht wordt besteed aan de
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en de stichting kom Leren hiermee voldoet aan de
wettelijke voorwaarden.
Er kan geconcludeerd worden dat het jaarverslag 2014 geen aanleiding geeft om uw Raad te
adviseren gebruik te maken van het overlegrecht.
5. Samenwerking
Opgemerkt wordt dat er inzake het openbaar onderwijs ambtelijk overeenstemming heeft
plaatsgevonden met de gemeente Maastricht en de gemeente Meerssen.
6. Aanbestedingen
NVT
7. Financiën
Er zijn geen financiële consequenties voor de gemeente.
8. Communicatie
Stichting kom Leren wordt schriftelijk van uw besluit op de hoogte gebracht.
9. Afwegingen en Advies
De gemeenteraad wordt geadviseerd om:
1. te informeren over de financiële staat van het openbaar onderwijs in Valkenburg aan de Geul,
en
2. geen gebruik te maken van het overlegrecht met de Stichting kom Leren over voornoemde
jaarverslag.
10. Bijlagen
- Jaarverslag 2014 Stichting kom Leren incl. accountantsverklaring
Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

Drs. M.J.A. Eurlings
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 25 augustus 2015;
Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 12 oktober 2015.

Besluit:
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van de Stichting kom;
2. geen gebruik te maken van het overlegrecht met de Stichting kom Leren over het jaarverslag
2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 2 november 2015
De raad voornoemd,

Mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier
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