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Samenvatting 
Volgens de statuten van de Stichting Florente Basisscholen stelt het stichtingsbestuur 

jaarlijks voor 15 december een begroting vast voor het daaropvolgende kalenderjaar. 

Voorafgaand aan de vaststelling stelt het bestuur de gemeenteraad in de gelegenheid om 

een zienswijze over de begrotingsvoornemens te geven. Deze zienswijze is opgesteld. 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de zienswijze. 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Volgens de Grondwet, artikel 23 lid 4, dient elke gemeente te zorgen voor voldoende 

openbaar onderwijs binnen haar gemeentegrenzen.   

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Per 1 augustus 2018 zijn stichting Openbaar Onderwijs Primair (OOP) en stichting 

Spirit gefuseerd tot Stichting Florente. Een samenwerkingsbestuur tussen openbaar en 

bijzonder onderwijs volgens artikel 17 Wet Primair Onderwijs (WPO). Met de oprichting 

van de nieuwe stichting zijn door de raad nieuwe statuten vastgesteld. De rol van de 

gemeente is enigszins gewijzigd. Voorheen werden de begrotingen van St. OOP door 

de raad vastgesteld. Volgens de statuten van St. Florente wordt de gemeenteraad in 

de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Volgens de statuten van de Stichting Florente Basisscholen stelt het stichtingsbestuur 

jaarlijks voor vijftien december een begroting vast voor het daaropvolgende 

kalenderjaar. Voorafgaand aan de vaststelling stelt het bestuur de gemeenteraad in de 

gelegenheid om een zienswijze over de begrotingsvoornemens te geven. 

Op 18 december 2018 heeft gemeente Ouder-Amstel de begroting ontvangen en is 

bijgaande zienswijze opgesteld. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de zienswijze over de begroting van 

Stichting Florente 2019. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Bestuurlijk overleg over de begroting met de directeur-bestuurder van Florente heeft 

reeds plaatsgevonden.  
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Wat is het vervolg? 

De zienswijze wordt aan Stichting Florente toegestuurd. Op 9 mei vindt een 

werkbezoek plaats, waarin een nadere toelichting wordt gegeven op het bestuur en de 

kenmerken van het openbaar onderwijs binnen Stichting Florente. Florente streeft 

ernaar in de begroting van 2020 een beleidsrijke meerjarenbegroting te presenteren.  

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Stichting Florente houdt de gemeente op de hoogte door middel van 

kwartaalrapportages. De jaarrekening wordt volgens de statuten van Florente jaarlijks 

voor 31 juli aan de gemeente toegestuurd. Het bestuur betrekt een eventuele reactie 

van de gemeente en haar eigen commentaar daarop zo nodig bij de opstelling van de 

volgende begroting.   

 

Hoogachtend,  

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

 

De  secretaris,   De burgemeester, 

 

 

 

 

L. Heijlman   J. Langenacker
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