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Verzonden

Geachte heer Boomsma,
Inleiding
Op 18 december 2018 heeft u de gemeenteraad van Ouder-Amstel de begroting van
Stichting Florente Basisscholen (Florente) voor 2019 toegezonden. In deze brief
stellen wij u op de hoogte van onze zienswijze.
Zienswijze
Met ingang van 1 augustus 2018 zijn Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP)
en Stichting Spirit gefuseerd tot Stichting Florente. Als gevolg van deze fusie is dit het
eerste jaar dat een begroting voor Florente kan worden gepresenteerd. Het is goed
om te zien dat zowel de begroting 2019 als de meerjarenbegroting sluiten met
positieve resultaten. De huidige begroting geeft een beknopte en heldere weergave.
Wij kijken uit naar de beleidsrijke meerjarenbegroting 2020 zoals benoemd in de
huidige begroting onder hoofdstuk 6.
Onderstaand vindt u puntsgewijs onze zienswijze:


Personele begroting
In de begroting wordt in hoofdstuk 1 vermeld dat een negatief resultaat van €
195.668 betrekking heeft op de formatie als gevolg van het feit dat diverse
scholen de personele begroting niet sluitend hebben kunnen krijgen. Graag
zouden wij een verdere toelichting zien op de redenen voor het niet sluitend
krijgen van de begroting voor de formatie.



Verzuim
In voorgaande jaren is gebleken dat het ziekteverzuim voor St. OOP als geheel
‘vrij hoog’ en voor een aantal scholen in het bijzonder als ‘erg hoog’ is
aangemerkt. Het hoge verzuim bracht kosten met zich mee. Om het verzuim
terug te dringen is een aantal maatregelen doorgevoerd. Het verbetertraject in
samenwerking met de arbodienst zou in 2018 worden afgerond. In de huidige
begroting voor Stichting Florente is het verzuim niet specifiek opgenomen. Wat
is de huidige stand van zaken met betrekking tot het verzuim en welke
maatregelen worden mogelijk nog genomen om het verzuim en de hiermee
gemoeide kosten te beperken?



Weerstandsvermogen
In de begrotingen van St. OOP werd aan de hand van het
weerstandsvermogen, afgezet tegen de kengetallen van de Inspectie van het
Onderwijs, een indicatie gegeven van het eigen vermogen ten opzichte van de
totale inkomsten van de stichting. Terugkijkend in de begroting 2018 is
aangegeven dat gestreefd werd naar een ruimere marge dan de op dat
moment vastgestelde 4,2%. Naar aanleiding hiervan rijst de vraag of deze
doelstelling na de fusie is behaald door Stichting Florente. Geadviseerd wordt
om in aanvulling op de huidige begroting informatie over het
weerstandsvermogen en een toelichting hierop in de begroting op te nemen.



Begroting OBS De Grote Beer
De gemeente Ouder-Amstel ontvangt vanaf 2019 een lagere uitkering voor het
onderwijsachterstandenbeleid (OAB), met als gevolg dat de taalprojecten voor
leerlingen met een taalachterstand niet meer door de gemeente kan worden
gesubsidieerd uit de OAB-middelen. Schoolbesturen ontvangen voor de
uitvoering van vroegschoolse educatie middelen van het Rijk. Wij zijn benieuwd
hoe deze middelen worden ingezet. Graag ontvangen wij een nadere uitleg
over de begroting van OBS De Grote Beer en Het Atelier; op het Atelier is het
merendeel van de kinderen uit nieuwkomersgezinnen uit Duivendrecht
geplaatst.



Door Florente waargenomen risico’s
De begroting geeft een positief beeld van de toekomst. Wij zijn ook benieuwd
naar de risico’s die de stichting zelf waarneemt. Geadviseerd wordt om in
aanvulling op de huidige begroting informatie op te nemen over eventuele
risico’s voor de continuïteit van het onderwijs.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
De secretaris,

De burgemeester,

L. Heijlman

J. Langena
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