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De Stichting VOS heeft voor de komende jaren een sluitende
begroting zodat de instandhouding het openbaar onderwijs
kan worden gegarandeerd.
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Bijlage 1: aanbiedingsbrief begroting 2018-2020
Bijlage 2: begroting 2018-2020 en toelichting
Bijlage 3: zienswijze raad

Beslispunten

Aan het bestuur van de stichting VOS de zienswijze kenbaar
te maken op de begroting 2018-2020 overeenkomstig
bijgaande brief (bijlage 3).
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Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
Zienswijze begroting Openbaar Onderwijs Voorschoten
Samenvatting
In artikel 7 lid 3 van de statuten Stichting Voorschotense Openbare School is opgenomen dat de
raad een zienswijze kan geven over de door de VOS vastgestelde conceptbegroting. De
Stichting VOS heeft een sluitende begroting vastgesteld voor de komende jaren en vraagt
hierover de zienswijze van de raad. De raad spreekt haar waardering uit over de ingediende
begroting.
Beoogd effect
Goed openbaar onderwijs. .

Argumenten
1.1. Op grond van artikel 7 lid 3 van de statuten kan raad een zienswijze geven.
Gelet op de zorgplicht van de gemeente om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs
is er een noodzaak dat ook de gemeente toezicht houdt op de financiering van het openbaar
onderwijs. Om die reden is in artikel 7 van de statuten van de Stichting VOS geregeld dat de
gemeenteraad haar zienswijze kan geven op de ontwerp begroting. Daarna kan de directeur
bestuurder de begroting vaststellen. De raad heeft de mogelijkheid om jaarlijks een reactie te
geven op de ingediende begroting.
1. 2 De begroting laat een positief resultaat zien.
De begroting sluit af met een positief, hoewel gering, resultaat. De verwachting is dat er in de
tweede helft van het kalenderjaar een toename van de rijksmiddelen zal plaatsvinden
1.3 Het bestuur voert een gezond financieel beleid.
Het bestuur heeft de afgelopen jaren een zorgvuldig financieel beleid gevoerd en de ingediende
begroting ligt in het verlengde van dit beleid.
1.4 De begroting is niet in strijd met recht, het algemeen belang of financieel belang van de
gemeente.
Na de in 2010 gerealiseerde bestuurlijke verzelfstandiging is de gemeente niet langer meer
verantwoordelijk voor de wijze waarop de Stichting VOS inhoud geeft aan haar statutaire
doelstelling van het verzorgen van openbaar primair onderwijs. Dit tenzij er sprake is van
ernstige verwaarlozing, handelen in strijd met de wet, het algemeen belang, waaronder
inbegrepen het financieel belang van de gemeente. Al deze omstandigheden doen zich niet
voor.
Kanttekeningen
Statutair is vastgelegd dat het bestuur van de Stichting VOS jaarlijks vóór 1 december aan de
raad de zienswijze vraagt voor de komende begroting en dat de gemeente voor 1 januari
hierover een besluit neemt. Het bestuur heeft echter in december ( ongedateerd) de begroting
voor een zienswijze ingediend. Om die reden was het niet haalbaar om nog vóór 1 januari de
ontwerp- begroting aan de raad voor te leggen. Het bestuur zal worden gevraagd de statuten te
wijzigen zodat er sprake is van haalbare termijnen wat betreft het kenbaar maken van de
zienswijze.

Burgerparticipatie
n.v.t.
Financiën
De concept begroting heeft geen financiële consequenties voor de gemeente.
Risico’s
De openbare school neemt in het scholenbestand van Voorschoten een bijzondere positie in.
De rijksbekostiging is toegesneden op één school en niet op een school met twee vestigingen
met op ieder een volledig onderwijsaanbod (groep 1 tot en met 8 ). Door goed financieel beleid
van het bestuur kunnen beide vestigingen in stand gehouden blijven. Het blijft echter noodzaak
om goed geïnformeerd te blijven en de financiële situatie van de Stichting VOS nauwlettend te
volgen.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
Burgemeester
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De raad der gemeente Voorschoten;
Overwegende de begroting 2018-2020 van de Stichting VOS en gelet op artikel 7 lid 3 van de
statuten van de Stichting VOS,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 23 januari 2018,

besluit:
Een zienswijze op de begroting van de Stichting VOS 2018 e.v. van het bestuur van de Stichting
VOS naar voren te brengen zoals verwoord bij dit besluit behorende brief (bijlage 3).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 15 februari 2018.

de griffier

de voorzitter,

J. van der Does

P.J. Bouvy-Koene

