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Samenvatting
Stichting Florente heeft op 8 december 2020 haar begroting voor 2021 vastgesteld. 
Voorafgaand aan vaststelling heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden, waarin de 
conceptbegroting is toegelicht en besproken. Het besprokene is in de vastgestelde versie 
van de begroting opgenomen. De begroting laat een klein positief resultaat zien van € 
82.622. De kengetallen liggen ruim boven de normwaarden, ook in de doorkijk tot 2025.
 
In de statuten van de stichting is vastgelegd dat de gemeenteraad in de gelegenheid dient 
te worden gesteld een zienswijze in te dienen op de begrotingsvoornemens van Florente. 
Vanwege de doorlooptijd zal de vaststelling van de zienswijze door de raad echter 
geschieden na vaststelling van de begroting door het stichtingsbestuur. Gezien het 
doorlopen proces en de voorliggende begroting wordt daarom voorgesteld geen 
inhoudelijke zienswijze in te dienen en het schoolbestuur hiervan op de hoogte te stellen 
middels bijgevoegde brief.

Wat is de juridische grondslag?
De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor het openbaar onderwijs spitst zich 
toe op de (grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs 
voor de inwoners. Een gezonde financiële positie van het schoolbestuur en borging van 
de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs zijn daarbij belangrijke voorwaarden. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Stichting Florente heeft in onze gemeente één school voor openbaar onderwijs, namelijk 
de Grote Beer in Duivendrecht. Florente is per 1 augustus 2018 ontstaan uit het 
samengaan van stichting Openbaar Onderwijs Primair (OOP) en stichting Spirit. Het is 
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. 

Waarom dit raadsvoorstel?
Florente heeft haar begroting voor 2021 ingediend. Op basis van artikel 17 van de Wet 
op het Primair Onderwijs en artikel 4 van de statuten van Florente dient de 
gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze te geven op de 
begrotingsvoornemens van de stichting. 

Anders dan in voorgaande jaren heeft dit jaar een bestuurlijk overleg plaatsgevonden ter 
bespreking van de conceptbegroting voorafgaand aan de vaststelling door het algemeen 
bestuur van Florente. Stichting Florente Basisscholen heeft zowel in de gemeente Ouder-
Amstel als in de gemeente Diemen openbare scholen. Daarom is gekozen voor een 
gezamenlijk bestuurlijk overleg. Tijdens dit overleg hebben de portefeuillehouders van de 
gemeente Diemen en gemeente Ouder-Amstel de begroting inhoudelijk besproken met 
de directeur-bestuurder en de controller van Florente. 
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Voorafgaand aan het bestuurlijk overleg hebben beide gemeenten de begroting in 
concept ontvangen. Naar aanleiding van dit concept is een aantal vragen gedeeld met 
het schoolbestuur. Deze vragen waren er in het bijzonder op gericht een uitgebreidere 
toelichting te ontvangen bij de dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen bij de 
huisvestingslasten, de begrotingen per school, de leerlingprognoses, de kengetallen en 
de risicoparagraaf. Daarnaast is tijdens het overleg gevraagd om een aanvullende 
toelichting te geven op de invloed van de coronacrisis op de begroting voor 2021. 
De gevraagde reactie en toelichting zijn door Florente tijdens het bestuurlijk overleg 
gegeven en in de vastgestelde versie van de begroting verwerkt. 

De begroting laat een klein positief resultaat zien van € 82.622. De kengetallen liggen 
ruim boven de normwaarden, ook in de doorkijk tot 2025. Een risico betreft het 
coronavirus en de gevolgen voor onder andere het ziekteverzuim. De begroting is 
opgesteld ten tijde van de coronacrisis. Het verloop van de crisis en de door het Rijk te 
nemen maatregelen in het kader hiervan kunnen het resultaat over 2021 beïnvloeden. 

Wat gaan we doen?
Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de statuten van Florente. In deze 
statuten is vastgelegd dat de gemeenteraad in de gelegenheid dient te worden gesteld 
een zienswijze in te dienen op de begrotingsvoornemens van Florente. Vanwege de 
doorlooptijd zal de vaststelling van de zienswijze door de raad echter geschieden na 
vaststelling van de begroting door het stichtingsbestuur. Gezien het doorlopen proces en 
de voorliggende begroting wordt daarom voorgesteld geen inhoudelijke zienswijze in te 
dienen en het schoolbestuur hiervan op de hoogte te stellen middels bijgevoegde brief.

Wat is het maatschappelijke effect?
N.v.t.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Ondanks de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs blijft de zorgplicht om te 
voorzien in voldoende openbaar onderwijs bestaan. Een goede financiële positie is daarbij 
een belangrijke voorwaarde. Door het geven van een zienswijze kan hier toezicht op 
worden gehouden. Gezien het doorlopen proces en de voorliggende begroting wordt er 
echter geen reden gezien tot het geven van een inhoudelijke zienswijze. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Ouder-Amstel.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
N.v.t.

Wat is het vervolg?
Bij positief besluit sturen wij het schoolbestuur de brief met de reactie op de begroting 
voor 2021.

Hoe monitoren en evalueren we?
De kwartaalrapportages van Stichting Florente worden aan de portefeuillehouder 
aangeleverd en na afloop van het boekjaar wordt de jaarrekening aan de gemeenteraad 
voorgelegd. De gemeenteraad kan volgens de statuten (art. 4.5) een eventuele reactie 
op de jaarrekening – voor zover het de openbare scholen betreft – uiterlijk vóór 1 
oktober van datzelfde jaar zenden aan het schoolbestuur.  
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