Raadsvergadering van

Onderwerp:

20 april 2010

Eenmalige subsidie basisschool

Agendapunt 9

Schiermonnikoog, 8 april 2010

Aan de Gemeenteraad

In het schooljaar 2008/2009 is er een proces gestart om te komen tot één basisschool op
Schiermonnikoog. Er zijn een stuurgroep en diverse werkgroepen ingesteld. En op 29 juni 2009 heeft
u besloten de openbare basisschool “Martha Karst” per 1 augustus 2009 op te heffen. Het protestants
christelijk basisonderwijs op Schiermonnikoog wordt per diezelfde datum uitgebreid met het openbaar
basisonderwijs en zodra de wet is aangenomen wordt er een bijzonder neutrale basisschool gesticht.
Dit betekent dat er vanaf 1 augustus 2009 formeel sprake is van één basisschool op
Schiermonnikoog. Vanaf het nieuwe schooljaar 2009-2010 is er dan ook één bestuur, één school en
één team. Daarnaast moeten alle bestaande processen en systemen samengevoegd worden. Eén
onderdeel ervan is de samenvoeging van de financiële middelen.
De werkgroep huisvesting en bekostiging heeft zich onder meer over de samenvoeging van de
financiële middelen gebogen. In het eindrapport van deze werkgroep, dat is vastgesteld door de
stuurgroep en de beide schoolbesturen, stelt men onder andere voor aan de gemeente om “een in
nadere hoogte te bepalen subsidie beschikbaar te stellen aan het bestuur van de nieuwe school
vanwege het verschil in inbreng in financiële middelen”. Over de vraag of en in welke mate er een
subsidie beschikbaar gesteld moet worden, gaat dit voorstel. Het gaat erom of de gemeente, als
schoolbestuur van OBS Martha Karst, een financiële bijdrage wenst te leveren. Er moet in het kader
van de dubbele pettenproblematiek van de gemeente voorkomen worden dat de taken en rollen die
partijen hebben met elkaar worden vermengd.
Aan de hand van de uitgangspositie en een aantal belangrijke ontwikkelingen als het gaat om de
vermogenspositie van basisscholen komen wij tot een advies. De betrokken actoren bij dit proces zijn
de gemeente, als voormalig bevoegd gezag van de openbare basisschool Martha Karst (32 leerlingen
per 1 oktober 2008), en het bestuur van de “Verening tot oprichting en instandhouding ener school
met de Bijbel te Schiermonnikoog” (61 leerlingen per 1 oktober 2008). CBS “Yn de Mande”heeft op 1
oktober 2009 overigens 83 leerlingen. De nieuwe school zal na de overgangsperiode van 2 jaar een
begroting hebben van ongeveer € 500.000,-- per jaar. De groepsafhankelijke programma’s van eisen
(onderhoud, schoonmaak, energie etc.) zijn volledig overgedragen aan de gemeente en dus ook de
rijksvergoeding en de risico’s die er aan zijn verbonden. De financiële situatie naar de stand van
zaken per 31 december 2008 is zo dat de christelijke basisschool de beschikking heeft over het
volgende eigen vermogen:
Publiek:

Privaat:

Totaal

algemene reserve

€ 19.043,-- -/-

reserve personeel

€ 280.210,--

subtotaal publiek

€ 261.167,--

algemene reserve

€ 126.847,--

subtotaal privaat

€ 126.847,-€ 388.014,--

Hiervan wordt alleen het publieke deel (wettelijk verplichte overdracht) overgedragen aan de nieuwe
school. Het private deel zal ook worden overgedragen aan de nieuwe school, maar de
beslissingsbevoegdheid over deze middelen berust bij de leden van de vereniging.
De situatie van het openbaar basisonderwijs per dezelfde datum is wezenlijk anders. Over de periode
van 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2009 heeft OBS Martha Karst een positief resultaat van
€15.297,-- behaald. Ondanks dat resteert er een negatief eigen vermogen van € 23.911,-- per 31 juli
2009. Het is om veel redenen, zoals die verderop worden genoemd, niet verstandig de nieuwe school
met een schuld op te zadelen.
Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn noemen we een paar oorzaken, waarvan redelijkerwijs
vastgesteld kan worden dat deze een oorzaak zijn geweest voor het grote verschil. Zo heeft het
openbaar basisonderwijs door de jaren heen relatief veel rijksmiddelen besteed aan personeel. Een
tweede oorzaak is een aantal boetes in het kader van de zogenaamde TWAO regeling (meldings- en
benoemingsplicht voor wachtgelders) in het midden van de jaren 90. En daarnaast kan een openbare
basisschool formeel niet beschikken over private middelen, omdat een gemeente geen leden heeft en
geen lidmaatschap kan vragen. Bij de bepaling van de hoogte van de bijdrage van de gemeente
blijven de private middelen van het bijzonder basisonderwijs dus buiten beschouwing. In de laatste
plaats noemen we vooral de laatste jaren het afnemende leerlingenaantal, waardoor minder financiële
middelen werden gegenereerd van het rijk.
Evenwel is het zo dat het bekostigingsstelsel in het onderwijs vereist en er op is gebaseerd dat er
jaarlijks een substantieel deel van het budget wordt gereserveerd om in de toekomst investeringen te
kunnen plegen. Dat betekent dat onder normale omstandigheden iedere school zou moeten
beschikken over reserves. Het is vanuit dit perspectief niet meer dan logisch dat een school beschikt
over reserves.
Nu de uitgangssituatie en de actoren bekend zijn, kan er een antwoord worden gezocht op de vraag
waarom de gemeente als bevoegd gezag een subsidie ter beschikking zou moeten stellen aan de
samenwerkingsschool.
Hiervoor zijn een aantal redenen aan te dragen:
- door vanuit het openbaar onderwijs een bijdrage te leveren aan de vorming van de nieuwe school
doet men recht aan de ook bestuurlijk gerealiseerde “gelijke inbreng”;
- om de samenwerkingsschool financieel gezien een goede uitgangspositie te geven voor het geven
van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, voorzien van goede en voldoende materialen (meubilair, ICT
faciliteiten, onderwijsleerpakket etc);
- om de extra kosten die de samenvoeging op het personele en leerling gebonden deel met zich
meebrengt (gedeeltelijk) te kunnen financieren;
- dit is het juiste moment om een bijdrage te leveren;
- om te voorkomen dat dit binnen de samenwerkingschool een door de partijen ervaren ongelijkheid
en daarmee een gevoel van onbalans ontstaat.
We moeten dus concluderen dat het wettelijk gezien niet verplicht is een financiële bijdrage te leveren,
maar dat het wel verstandig en gewenst is voor een goede start van de nieuwe basisschool.
Nu we de redenen hebben genoemd om te komen tot een subsidie zullen we een aantal
omstandigheden noemen, die voor de beeldvorming van belang zijn, bij de totstandkoming van de
hoogte van een subsidiebedrag.
In de eerste plaats is er landelijk gezien enig onderzoek gedaan naar de beoogde hoogte van
reserves van scholen. Dat onderzoek is uitgevoerd door Price Waterhouse Coopers. Op basis van
een door VOS/ABB ontwikkeld rekenmodel kan beoordeeld worden of de vermogenspositie van de
school te krap of te ruim is. Uitgaande van de situatie na de overgangsformatie en de financiële
situatie per 31 december 2008 kan worden vastgesteld dat het aanwezige eigen vermogen te ruim is
ten opzichte van de door PWC en VOS – ABB vastgestelde signaleringsgrenzen. Het landelijke
beoordelingskader voor de vermogenspositie van schoolbesturen in het primair onderwijs hoeft geen
reden te zijn om als schoolbestuur van OBS Martha Karst een financiële bijdrage te leveren.

Daarnaast zijn er lokaal enige relevante ontwikkelingen. Zo heeft het bestuur van OBS Martha Karst al
in 2008 ter voorbereiding op de nieuwe samenwerkingsschool afspraken gemaakt over de vroegtijdige
afvloeiing van een tweetal leerkrachten. Het betreft in feite een investering voor de nieuwe school,
waarbij de lasten door de vorige school (exploitatie en reserve) zijn gedragen. Het ging hierbij om een
bedrag van ongeveer € 55.000,--. Deze lasten zijn verwerkt in de stand van het eigen vermogen per
31 juli 2009.
Verder wordt de hoogte van een noodzakelijke reserve veelal gekoppeld aan het aantal leerleerlingen
of de inkomsten en voorzieningen van de school. OBS Martha Karst heeft de laatste jaren substantieel
minder leerlingen dan de Ds. Hasperschool. Meest recentelijk, op 1 oktober 2008, is het aantal
leerlingen van OBS Martha Karst vastgesteld op 32 leerlingen, terwijl de christelijke basisschool een
aantal van 61 leerlingen had.
Verder zal de reserve van de christelijke basisschool, afhankelijk van de afspraken die met de
voormalige directeur zijn gemaakt, in de nabije toekomst nog substantieel worden verlaagd.
Gelet op de omstandigheden, de redenen waarom er een bijdrage zou moeten worden verleend en
rekening houdend met de omstandigheden die er spelen is het lastig om een goede inschatting te
maken van de hoogte van de ter beschikking te stellen subsidie. Het is en blijft een zekere “slag in de
lucht”. Desalniettemin is het verstandig een bijdrage beschikbaar te stellen, al is het maar een
symbolisch bedrag. Gelet op al het voorgaande achten wij een eenmalige bijdrage van € 50.000,-reëel.
Daarnaast blijft het negatieve eigen vermogen van OBS Martha Karst per 31 juli 2009 voor rekening
van de gemeente Schiermonnikoog. De hoogte van dit bedrag is € 23.911,-- negatief.
Financiële dekking is voor beiden niet aanwezig binnen de begroting. Daarom wordt vastgesteld het
bedrag van € 73.911,-- beschikbaar te stellen uit onvoorzien eenmalig 2010.
Aan de beschikbaar te stellen subsidie wordt de voorwaarde verbonden dat de samenwerkingsschool
geen beroep zal doen op de overschrijdingsregeling in het kader van de artikelen 142 tot en met 147
van de WPO vanaf het jaar 2006. Deze regeling is uitgevoerd over de periode 2001 tot en met 2005
en er is in die periode een bedrag uitbetaald van € 18.390,--. Dit is € 3.678,-- per jaar. In de toekomst
zult u deze last niet meer hebben, omdat er geen openbare basisschool meer bestaat.
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