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1

Op welke manier wordt er scherp
toezicht gehouden op de mogelijke
scheefgroei naar aanleiding van de
extra beloning die leerkrachten in
Amsterdam en dus Weesp
ontvangen?

GL

2

Waarom is de doorlooptijd zo lang D66
dat de raad de begroting pas ziet
nadat deze al is vastgesteld? Kan de
doorlooptijd volgend jaar versneld
worden zodat de gemeente wel in
staat is een zienswijze in te dienen
voordat de begroting is vastgesteld,
zodat daarmee daadwerkelijk aan de
statuten voldaan wordt zoals
bedoeld was?

3

Wie is verantwoordelijk voor de
prognoses van de leerlingaantallen
en valt hier een verbeterslag in te
maken?

D66

Wij hebben zelf niet de mogelijkheid om hier toezicht op te
houden, maar we onderhouden hier wel contact over met de
betreffende schoolbesturen. Gemeente Amsterdam ontvangt
middelen vanuit het Rijk die salaristoelagen mogelijk maken.
We kunnen een verschil in salaris niet voorkomen.

Dit is een terugkerend aandachtspunt. De doorlooptijd en
het proces van het maken en vaststellen van de begroting
binnen Florente strookt niet met de doorlooptijd van het
bestuurlijke besluitvormingsproces binnen de gemeente. De
(concept)begroting van Florente is mede gebaseerd op de
bekostiging van het Rijk die gebaseerd is op peildatum 1
oktober van het jaar dat voorafgaat aan het (begrootte)
boekjaar. Vanwege de aanlevertermijnen voor
raadsbesluiten is het niet mogelijk om de raad in staat te
stellen een zienswijze in te dienen vóór vaststelling van de
begroting in december. Daarnaast liggen de stukken dit jaar
nog later voor i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen. Om
toch invloed uit te kunnen oefenen op de begroting heeft
een bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarin vragen zijn
gesteld en een aantal aanpassingen in de begroting zijn
aangebracht door Florente. Het verslag van dit overleg is u
met de stukken toegezonden. Vanaf kalenderjaar 2023
wordt er gebruikt gemaakt van een nieuwe, vereenvoudigde,
bekostigingssystematiek waarin andere peildata worden
aangehouden. De aankomende jaren moet gaan blijken in
hoeverre dit de aansluiting van het besluitvormingsproces
binnen Florente op het besluitvormingsproces binnen de
gemeente gaat beïnvloeden.
Bij het indienen van een aanvraag voor een voorziening in
de onderwijshuisvesting, zoals nieuwbouw of uitbreiding, is
het schoolbestuur verantwoordelijk een prognose aan te
leveren. Omdat de gemeente zelf ook zicht wil houden op
het verloop van het aantal leerlingen, laat de gemeente
periodiek prognoses opstellen door een gerenommeerd
bureau dat de prognoses opstelt aan de hand van de criteria
en voorschriften zoals bepaald in bijlage II van de
‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Ouder-Amstel 2015’. Er blijft altijd sprake van een foutmarge
binnen een leerlingprognose.

