STICHTING Florente
Begroting 2019

1. Algemeen
De begroting is opgesteld voor het kalenderjaar 2019. De besturen van OOP en Spirit zijn in 2018
gefuseerd. Voor de presentatie is gekozen om zoveel mogelijk de scholen van de voormalige
stichtingen te groeperen. Voor de Noorderbreedte en voor het bestuur is dat niet meer mogelijk /
wenselijk. Er is nog maar 1 bestuur en in 2019 zal het proces opgestart worden om het Palet en De
Duif onder één BRIN-nummer te brengen als Noorderbreedte.
Formatie
De begroting 2019 sluit met een klein positief resultaat van € 13.150. Hiervan heeft een negatief
resultaat van € 195.668 betrekking op de formatie. Voor diverse scholen was het in het schooljaar
2018-2019 niet mogelijk om de personele begroting (formatie) sluitend te krijgen. Het effect van het
bestuursformatieplan werkt door op de begroting in 2019. Bij het samenstellen van het nieuwe
bestuursformatieplan zullen zo mogelijk besparingen gerealiseerd kunnen worden. Het effect hiervan
is echter niet meegenomen in deze begroting, omdat in dit stadium deze benodigde formatie voor het
volgende schooljaar per school nog niet bekend is. Tevens behoeft dit de nodige
instemmingstrajecten alvorens het nieuwe bestuursformatieplan kan worden vastgesteld. In mei
zullen we het nieuwe bestuursformatieplan verwerken in de prognose voor de rest van 2019.
Voor de loonkosten is op dit moment dus het formatieplan van 2018-2019 berekend geëxtrapoleerd
naar het volledige kalenderjaar.
Volgend jaar zal Florente Eigen Risico Drager voor de ziektevervanging zijn en geen deel meer
nemen aan het Vervangingsfonds. Dit levert een besparing op van de voorheen verschuldigde premie
van € 500.000. Dit bedrag wordt op bestuursniveau gereserveerd voor komende vervangingskosten.
Het komende jaar zal bekeken worden of dit bedrag volstaat. Het risico van langdurige vervanging
wegens ziekte zal herverzekerd worden Tevens wordt aanvullend beleid voor komende jaren
gemaakt.

2. Toelichting op de begroting
Rijksvergoedingen
De rijksvergoedingen zijn opgenomen op basis van de opgaven van DUO voor het schooljaar
2018-2019, voor het schooljaar 2019-2020 is een inschatting op basis van dezelfde tarieven gemaakt.
De formatieplannen 18-19 zijn ook op deze bijdragen gebaseerd.
De rijksvergoeding voor Materiële Instandhouding (MI) is gebaseerd op de opgave van DUO voor
2019. Deze subsidie wordt per kalenderjaar beschikbaar gesteld.
De rijksvergoedingen voor MI, PAMB en Prestatiebox worden net als bij de begroting voor het
schooljaar 2018 deels toegerekend aan het bestuur. De berekeningswijze is voor alle scholen gelijk
getrokken. Er was een verschil tussen de OOP en Spirit. Voor de toerekening van de Materiële
Instandhouding komen de gebouwgebonden kosten voor rekening van de school. Om deze kosten te
kunnen betalen wordt het deel van de rijksvergoeding MI voor exploitatie van gebouwen aan de
scholen toegekend. Alleen voor het vormen van de voorziening onderhoud is nog een deel
afgeroomd. De voorziening groot onderhoud wordt op bestuursniveau beheerd.
De rijksvergoedingen die via het Samenwerkingsverband worden ontvangen zijn berekend conform
de toekenningen voor 18-19 en een daarop gebaseerde inschatting voor 19-20. De aanvullende
arrangementen worden bovenschools beheerd en op arrangementsniveau toegekend op basis van de
afspraken in de verschillende (deel)verbanden.
Leerlingaantallen
De leerlingaantallen zijn van belang voor de te verwachten inkomsten. De schooldirecteuren van de
groeischolen hebben, naast de tellingen van 1 oktober 2017 en 2018, een prognose opgesteld voor
de verwachte leerlingaantallen. Dit betreft het Atelier en de Kersenboom. Voor de overige scholen is
er uitgegaan van een stabiel leerlingaantal.

Gemeentelijke baten
De baten van de gemeenten zijn gebaseerd op in beschikkingen toegezegde bedragen.
Ouderbijdragen
De baten van de Ouderraad en TSO zijn ook dit jaar begroot. Ze zijn begroot o.b.v. het leerlingaantal
en de verwachte ouderbijdrage per leerling. De uitgaven zijn voor hetzelfde bedrag begroot, zodat
deze geldstroom van ouders geen invloed heeft op het begrote resultaat van de stichting. Het saldo
van de werkelijke baten en lasten wordt verantwoord in een aparte bestemmingsreserve voor privaat
geld.

Lonen en salarissen
De salarissen zijn de kosten die voortvloeien uit de formatieplannen 2018-2019.

Overige lasten
De overige lasten zijn samen met de schooldirecteuren begroot o.b.v. de reeds gemaakte werkelijke
kosten, de begroting 2018 en een inschatting van toekomstige gebeurtenissen.

3. Begroting Florente 2019

N.B. De nieuwe Brede School in Weespersluis zal naar alle waarschijnlijkheid per 1/8/2019 een eigen
brinnummer krijgen. Met de inkomsten en uitgaven voor deze school is in deze begroting geen
rekening gehouden.

4. Begroting openbare scholen binnen Florente

5. Investeringsbegroting Florente 2019

Van het totaal heeft € 561.300 betrekking op vervangingsinvesteringen en € 281.080 op nieuwe
investeringen.
6. Meerjarenbegroting Florente

In deze meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de start van de Brede School
Weespersluis te Weesp per 1 augustus 2019. De beoogde groei van het leerlingenaantal van de
Kersenboom en het Atelier is op basis van cijfers van de directeuren wel meegenomen in de baten.
De stijging van de personele lasten als gevolg van deze groei nog niet. Deze is namelijk afhankelijk
van de keuzes die scholen maken in hun personele bezetting, mede als gevolg van het lerarentekort.
Voor de volledigheid schatten we de stijging van de personele lasten met EUR 80.000 in 2020 tot
EUR 320.000 in 2023. Voor de overige scholen is rekening gehouden met een stabiel
leerlingenaantal.
Florente streeft er naar in de begroting van 2020 een beleidsrijke meerjarenbegroting te presenteren,
waarin bovengenoemde keuzes zijn verdisconteerd.

