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Stichting Florente Basisscholen
T.a.v. de heer H. Ploeg 
Sportlaan 2 
1111 PX  DIEMEN

Geachte heer Ploeg,

Op 8 juni jongstleden heeft u de gemeente het bestuursverslag en de jaarrekening over 2021 van 
Stichting Florente Basisscholen toegestuurd. Naar aanleiding hiervan heeft op 27 juni jongstleden 
een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met Stichting Florente Basisscholen, gemeente Ouder-
Amstel en gemeente Diemen. In deze brief maken wij gebruik van de mogelijkheid een reactie te 
geven op de ontvangen jaarverslaggeving.

Financiële positie
In de jaarstukken wordt aan de hand van een aantal kengetallen inzicht gegeven in de financiële 
continuïteit van de stichting. Ondanks dat er in 2020 een kleine daling te zien was in de kengetallen 
zet de stijging die zich in 2018 en 2019 voordeed  zich nu voort. Alle cijfers liggen hoger dan 
voorgaande jaren en ruim boven de signaleringswaarden. Daarmee tonen de kengetallen aan dat de 
financiële positie van de stichting, net als voorgaande jaren, gezond is. Het is goed om te zien dat 
Florente sinds de fusie van Stichting Openbaar Onderwijs Primair en Stichting Spirit de financiële 
positie zo heeft weten te verstevigen dat de stichting inmiddels meerjarig financieel gezond is en dit 
geborgd blijft. Het weerstandsvermogen van de stichting is met inmiddels 13 procent een stuk hoger 
dan voor de fusie toen dit nog 4.2 procent bedroeg. Hiermee is het beoogde doel behaald. We zien 
echter dat de stijging van het weerstandsvermogen in 2021 mede samenhangt met de ontvangen 
baten van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Tijdens het bestuurlijk overleg heeft u 
toegelicht dat de in 2021 ontvangen middelen vanuit het NPO niet volledig besteed zijn en over een 
periode van vier jaar ingezet mogen worden. Tegenover deze bestedingen in de aankomende 
boekjaren zullen naar verwachting geen nieuwe baten staan, met als gevolg een mogelijk negatief 
effect op de resultaten voor de komende jaren. Daarnaast heeft u aangegeven dat de 
vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek mogelijk een negatief effect heeft op de 
inkomsten van de stichting. Wij willen u vragen ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
hieromtrent.

Tot slot
Gelet op de nu voorliggende jaarverslaggeving 2021 vertrouwen wij erop dat Florente een gezonde 
financiële positie heeft. Het aanhoudende lerarentekort en de vereenvoudiging van de 
bekostigingssystematiek stellen Stichting Florente Basisscholen voor grote uitdagingen. Wij 
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waarderen de wijze waarop u zich als directeur-bestuurder samen met uw bestuur, de leerkrachten 
en onderwijsondersteunende medewerkers inzet voor de stichting en het onderwijs in de gemeente 
Ouder-Amstel. De gemeente blijft graag met u in gesprek en zoekt indien nodig en waar mogelijk 
graag gezamenlijk naar oplossingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,    de burgermeester,

R. van Reijswoud      J. Langenacker 


