Hierbij de beantwoording van de technische vragen met een kleine aanpassing in het laatste
antwoord (de bestedingstermijn voor de gemeentelijke NPO-gelden loopt niet tot en met 2023 maar
tot en met 2025):
1. Het resultaat over 2021 is positief uitgevallen met ongeveer 1.5 miljoen euro, wat in elk
geval deels is te danken aan de ontvangen NPO gelden. Zou het resultaat zonder de NPO
ook positief uitgevallen zijn en wat zou het dan (ongeveer) geweest zijn?
Ja, het resultaat zou ook zonder de middelen die Stichting Florente Basisscholen heeft
ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs positief zijn. Stichting
Florente Basisscholen heeft, zoals aangegeven op pagina 22 van de jaarverantwoording, €
1.070.000 ontvangen voor de uitvoering van het NPO. Wanneer deze ontvangen middelen in
mindering worden gebracht op het huidige resultaat van € 1.513.297 wordt zichtbaar dat
zonder NPO-gelden een positief resultaat van € 443.297 zou zijn behaald over 2021.
2. In het rapport wordt ook benoemd dat deze NPO gelden bedoeld zijn om over meerdere
jaren uit te geven.
- klopt het dat het bedrag van 654k (bovenaan pag 36) is wat er nog over is van de
ontvangen NPO gelden (althans, wat over was op 31.12.2021)?
Ja, dit is het resterende saldo van de ontvangen NPO-gelden d.d. 31 december 2021.
- wat was het totale bedrag dat de Stichting hiervoor heeft ontvangen?
Stichting Florente Basisscholen heeft voor de uitvoering van het Nationaal Programma
Onderwijs € 1.070.000 ontvangen.
- zijn er concrete plannen hoe deze gelden in de volgende jaren (2022 en verder) zullen
worden uitgegeven?
Ja, alle scholen hebben een plan gemaakt voor de besteding van de NPO-gelden. Deze
plannen verschillen per school en zijn afgestemd op de behoeften van de leerlingen zodat
voor alle leerlingen die dat nodig hebben een passend aanbod kan worden gerealiseerd. Een
aandachtspunt hierbij is wel dat de personeelstekorten in het onderwijs de uitvoering van
het NPO bemoeilijken waardoor activiteiten niet altijd (volgens planning) kunnen worden
uitgevoerd. Het schoolbestuur en de scholen zelf zetten zich er echter voor in om alle
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben als gevolg van de coronacrisis, deze
ondersteuning ook te bieden.
Voor de volledigheid is het goed te vermelden dat zowel de schoolbesturen als de gemeente
middelen hebben ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Voor de
uitvoering van het NPO ontvangt de gemeente Diemen € 315.000 voor de periode tot en met juli
2025. De middelen die zijn opgenomen in de jaarstukken van Stichting Florente Basisscholen
betreffen alleen de aan het onderwijs beschikte gelden, voor de gemeentelijke middelen wordt op
dit moment in overleg met het veld (onder andere onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg
en welzijn) een plan gemaakt voor de besteding van deze middelen. Uw gemeenteraad zal op korte
termijn worden geïnformeerd over deze plannen.

