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Onderwerp: Begroting 2010 van de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt de begroting 2010 van de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
(OZHW) goed te keuren.  
 
 
2. Aanleiding 
 
OZHW verzorgt het openbaar onderwijs in de regio Oost-IJsselmonde voor alle niveaus en 
sectoren van het voorgezet onderwijs in de gemeenten Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Nederlek, Ridderkerk en Zwijndrecht. In de statuten van de stichting is bepaald dat de 
gemeenteraad goedkeuring verleent aan de begroting.  
 
 
3. Aspecten 
 
In de statuten van OZHW is tevens een bepaling opgenomen over het platform gemeentelijk 
toezicht. Dat platform wordt gevormd door de portefeuillehouders onderwijs van de deelnemende 
gemeenten. Het platform heeft tot taak een advies voor te bereiden ten behoeve van de 
afzonderlijke gemeenteraden ten aanzien van onderstaande onderwerpen. Het platform 
coördineert de uitvoering van de volgende wettelijke taken en bevoegdheden, die aan de 
gemeenteraden blijven voorbehouden: 

 Toezicht houden op het bestuur van de algemene directie. 

 Benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de algemene directie. 

 Ontbinding van de stichting. 

 Goedkeuren van de begroting en de rekening van de stichting. 
 
Het platform gemeentelijk toezicht heeft de betrokken gemeenteraden geadviseerd de begroting 
2010 goed te keuren. De begroting is in januari 2010 ter goedkeuring bij de betrokken gemeenten 
aangeboden, het begrotingsjaar 2010 was toen feitelijk al gestart. Hoewel door de gemeente 
Ridderkerk duidelijk is aangegeven, dat de financiële stukken tijdig moeten worden voorgelegd aan 
de gemeenteraad, is dat echter niet gelukt ten aanzien van de begroting 2010.  
Als het gemeentelijk toezicht ten aanzien van de financiële jaarstukken wijzigt (zie ook volgende 
alinea), speelt dit aspect niet meer.   
 
In gemeentestuk 2010-1 wordt voorgesteld in te stemmen met de statutenwijziging van OZHW als 
gevolg van een wetswijziging. Dit leidt er toe dat met ingang van 1 augustus 2010 de Raad van 
Toezicht (RvT) de bevoegdheid krijgt om jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast te stellen. 
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid de leden van de RvT te benoemen, daarmee blijft indirect 
invloed op de financiën van de stichting OZHW aanwezig.  
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Ontwikkelingen resultaat: 

 de voorlopige prognose over 2009 geeft een verwacht overschot aan van ca. € 0,3 mln. 
Het   resultaat wordt niet beschouwd als structureel vanwege veranderingen in de 
bekostiging in 2010.  

 In eerdere begrotingen werden de loonkostenontwikkelingen “neutraal” genoemd. Op basis 
van   de referentienormen in 2010 dient rekening te worden gehouden met een 
“onderbekostiging”   tussen de 1,5% en 2%, met als gevolg dat voor dit effect 1,75% in de 
begroting is opgenomen. OZHW gaat uit van ca.  € 0,45 mln minder inkomsten om de te 
verwachten loonontwikkelingen in 2010 te kunnen bekostigen. 

 
Ontwikkeling financiële positie: 

 Ten aanzien van de ontwikkeling van de financiële positie verwacht OZHW vanaf 2010 een 
verbetering van het weerstandsvermogen, dit na enkele jaren teruggang. Vanwege de  
recessie wordt dit herstel een jaar later ingezet dan verwacht. 

 
Ontwikkeling aantal leerlingen: 

 De leerlingentelling per 1-10-2009 laat zien dat het totaal aantal reguliere leerlingen licht 
daalt. In de jaren 2011 tot en met 2013 wordt een groei verwacht, die wordt veroorzaakt 
door de groei van het Maximacollege, de nieuwbouw in Lekkerkerk, de nieuwbouw van 
een Lokaal Onderwijs Centrum (LOC) in Barendrecht  en de bevolkingsgroei in Hendrik-
Ido-Ambacht en Barendrecht. 

  
Meerjarenbegroting 2010-2013  
De meerjarenbegroting is gebaseerd op verwachte leerlingenaantallen, die zijn bepaald op een 
leerjarenprognose van instroom, doorstroom en uitstroom. In Ridderkerk is rekening gehouden met 
groei van het Maximacollege en enige terugloop op het Geminicollege. 
De meerjarenbegroting is sluitend en is gebaseerd op de navolgende uitgangspunten: 
1. Personele en materiële bekostiging zijn gebaseerd op de huidige telling en de 

beschikkingsnormen, vermeerderd of verminderd met gevolgen van het leerlingenaantal per 
jaar. 

2. Huisvestingskosten veranderen niet mee met de leerlingenaantallen, inflatie bedraagt jaarlijks 
2%. 

3. De materiële bekostiging verandert mee met de leerlingenaantallen, de bekostiging wordt niet 
geïndexeerd en stijgt dus niet met de inflatie mee.  

4. De kosten voor vmbo en exploitatie van het Maximacollege die uitstijgen boven de normale 
bekostiging bedragen in 2011 e.v. jaren bedragen ca. € 120.000,--, waar tegenover een 
subsidie van de gemeente Ridderkerk staat. 

5. Er  wordt geen stijging van kapitaalslasten verwacht, terwijl de rentebaten in 2011 eerst dalen 
en vanaf 2012 met ca. € 5.000,-- per jaar stijgen door een lichte verbetering van de 
liquiditeitspositie.  

6. Buitengewone baten en lasten zijn niet begroot. 
 
Na beoordeling van de begroting 2010 wordt het volgende vastgesteld: 
a. De begroting is inzichtelijk en sluitend. Er wordt een batig saldo verwacht van € 58.641,--. 
b. De meerjarenbegroting geeft in 2013 een batig saldo van afgerond € 116.000,-- te zien. 
c. Sprake van een taakstellende bezuiniging van € 100.000,--. Van een taakstellende bezuiniging 

was in het begrotingsjaar 2009 eveneens sprake. In de nog te verwachten jaarrekening 2009 
wordt daarop nader ingegaan. Vooruitlopend daarop kan worden gemeld, dat de in 2009 
voorgenomen bezuinigingen zijn gehaald.  

d. Groot onderhoud wordt bekostigd op basis van jaarlijks gelijke dotaties aan de voorziening 
groot onderhoud en wordt uitgevoerd volgens de onderhoudsplanning.   



 
 

  
Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs 

Gemeentestukken: 2010 - 2 
 

  Volgnr. 3 van 3 
 

e. Schoolbestuur is zich bewust van de maatschappelijke en schoolspecifieke ontwikkelingen. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Aan het bestuur van de Stichting Zuid-Hollandse Waarden wordt bericht dat de begroting 2010 is 
goedgekeurd. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
N.v.t.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven  
Behandeld in de raad d.d. 27 mei 2010 
b.jansen@ridderkerk.nl/424/O 


