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Schiermonnikoog, 12 maart 2009

Aan de Gemeenteraad
De besturen van de twee basisscholen op Schiermonnikoog hebben de intentie uitgesproken om zo
mogelijk per 1 augustus 2009, maar uiterlijk per 1 augustus 2010, te fuseren.
Voor de begeleiding van het samenwerkings- en fusieproces van de twee basisscholen is een
stuurgroep ingesteld en een projectleider aangesteld. De projectleider is in dienst van Metrium
Onderwijsdienstverlening. De stuurgroep heeft 12 november 2008 gesproken over een offerte van
Metrium Onderwijsdienstverlening over de begeleiding van het fusieproces na het
draagvlakonderzoek. De stuurgroep is na een aantal kleine aanpassingen akkoord gegaan met de
offerte. De gewijzigde offerte is bijgevoegd. Verder hebben de twee basisscholen een subsidieverzoek
ingediend bij het Vervangingsfonds. Er is een subsidie van twee maal € 8.478,75 toegekend.
De begeleiding van Metrium richt zich op: “ondersteuning van de stuurgroep, organisatie van
startbijeenkomsten, leiding en ondersteuning werkgroep onderwijs en organisatie, overleg
medezeggenschapsraden, overige werkzaamheden, vervaardigen eindrapport en presentatie van het
samenwerkingsrapport”. Hiervoor worden in totaal 175 uur geraamd met een bedrag van € 27.816,-inclusief BTW en geschatte reis- en verblijfkosten. Na ontvangst van de subsidie resteert er een
kostenplaatje van € 10.858,50.
Op basis van de offerte is ertussen de gemeente (als hoedster van het algemeen onderwijs belang en
als schoolbestuur) en het bestuur CBS Ds. Hasper gesproken over de verdeling van kosten. Dat de
financiële positie van OBS Martha Karst zorgelijk is, en eigenlijk geen financiële mogelijkheden heeft
voor extra uitgaven, is betrokken bij de onderhandelingen. Op basis van deze gesprekken is
afgesproken dat de gemeente (als hoedster van het algemeen onderwijs belang op Schiermonnikoog)
2/3 deel van de overgebleven kosten voor haar rekening neemt en CBS ds. Hasper 1/3 deel en dat
deze uitgaven buiten de werking van de overschrijdingsregeling vallen. Dit betekent dat de gemeente
€ 7.239 en CBS ds. Hasper € 3.619,50 betaalt. De gemeente betaalt dan in beginsel alle rekeningen
en in februari 2009 wordt er een voorschot in rekening gebracht bij CBS ds. Hasper. Afrekening vindt
achteraf plaats op basis van feitelijke kosten.
In de begroting 2009 is al aangegeven onder thema 2D dat “Er extra kosten zijn gemoeid met de
externe ondersteuning van Metrium dienstverlening. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het
verloop van dit proces. In 2009 komen we apart terug op de kosten die we hiervoor verwachten te
maken.”
Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van € 7.239,- ten laste van het
begrotingsoverschot 2009 en dit te verwerken in een begrotingswijziging.
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