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StichtingDeBlauweLoper:Jaarverslag enjaarrekening2008,bijgestelde
begroting2009,begroting2010,meerjarenbegroting 2010-2013en
bijbehorendedocumenten.

AandeRaad,
Heerhugowaard,22juni2010
Beknoptvoorstel
1
Hetjaarverslag endejaarrekening2008,debijgestelde begroting2009,debegroting
2010,demeerjarenbegroting 2010-2013vanStichting DeBlauweLopervoor kennisgevingaan
tenemen;
2
Het rapportvandeVOS/ABBConsultancy BVmetbetrekkingtothetonderzoek naarde
vermogenspositie vanStichtingDeBlauweLopervoor kennisgevingaantenemen;
3
Destandvanzakenbetreffendedeinvoeringvan hetpassendonderwijsin
Heerhugowaardvoorkennisgevingaantenemen;
Toelichting
I.
Inleiding
IndestatutenvanStichting DeBlauwe Loperstaatdathetbestuurjaarlijksvoor 1 julieen
ontwerpvandejaarrekeningvanhetvoorgaandejaar,vergezeldvaneenverslag envoor
1septembereenontwerpvandebegrotingvoorhetkomendejaarter kennisnemingaanderaad
aanbiedt.
Evenalsvoorgaandejarenisersprakevanhetfeitdatdejaarrekening2008endebegroting
2010nietoptijdzijningediend.DeStichtingheeftvoorditjaarookdebijgestelde begroting2009,
hetrapportvandeVOS/ABBConsultancy BVmetbetrekkingtothetonderzoek naarde
vermogenspositievandeStichtingendemeerjarenbegroting 2010-2013aanUvoorgelegd.Door
successievelijke aanleveringvandocumenten indeperiodejuli2009- februari2010en
vervolgens beantwoordingvanonzevragenenoverlegindeperiodefebruari2010-juni2010
wordthetvoorsteldaarom pasnuter kennisgevingaanuaangeboden.
II. Jaarverslag enjaarrekening2008(bijlage1)
Resultaatvandeexploitatierekening :
Hettotaleexploitatieresultaat is€820.000 negatief endaarmee€ 732.000 nadeligerdan
begroot.Ditiseenongunstigeontwikkeling,zekergezienderesultatenvandevoorgaandejaren
(2005:€325.000positief,2006:€218.000negatief,2007:€269.000 negatief). Debelangrijkste
oorzaak istevindenindeoverschrijdingvandepersonelekosten (€ 1.267.000),dienietvolledig
zijngedektdoordeextraontvangen betreffende rijksbijdrage (€550.000).Eendeelvande
overschrijdingvandepersonelekostenheefttemakenmetdeeenmaligeuitgavenzoalsextra
investering inpersonelecapaciteit, inhuurderdenalsgevolgvan hetverstrekvaneenaantal
directeurenenextrainvestering indescholing.
Hetnegatiefexploitatieresultaat van€820.000isevenalsvoorgaandejarengedekt uitde
reserves.Dezevoordurendeongunstigeontwikkelingen indelaatstejaren leidentoteensnelle
dalingvandestandenvandereservesvan€2.780.000per31-12-2005tot € 1.609.00031-122008.
Geletopdebovenstaandetendensisonzezorgjarenlanguitgesprokenover hetinterenopde

reservesenvoorzieningenenisdestichtingaleerderverzochtomeenmeerjarenperspectief van
dereservepositievoordekomendevierjaaroptestellenmetalsuitgangspunteen
kostendekkende exploitatie.Begin2010heeftdeStichtinghetrapportvandeVOS/ABB
Consultancy BVmetbetrekkingtothetonderzoek naardevermogenspositievandeStichtingen
demeerjarenbegroting2010-2013 ingediend.Voordebehandelingvandezestukkenwordt
verwezen naar punt4en5.
Verdergevenhetjaarverslagendejaarrekening2008geenaanleidingtothetmakenvande
bijzondereopmerkingen.
Hl. Bijgestelde begroting2009(bijlage2)
Resultaatvandeexploitatierekening:
Devastgesteldebegroting2009ismeteenoverschotvan € 19.000gesloten.Debijgestelde
begrotingissluitend.Debelangrijkstewijzigingentenopzichtevandevastgestelde begrotingzijn
derijksbijdrage,depersonele lastenendehuisvestingslasten.Derijksbijdragewordtaangepast
opbasisvanderecenteinformatie.Depersonelelastenwordengeraamdopbasisvande
feitelijke loonkostenoverdeperiodevanjanuaritotenmetmei2009endeprognosevande
loonkostenvoorderestvanhetjaar.Deverlagingvandedotatievan €150.000aande
voorzieninggrootonderhoudopbasisvandewerkelijkeonttrekkingen indelaatstejaren leidttot
lageregeraamdehuisvestingslasten.
IV. HetrapportvandeVOS/ABB metbetrekkingtothetonderzoek naarde
vermogenspositievandeStichting(bijlage3)
Naaraanleidingvano.a.onsverzoek heeftdeStichting in2009 aandehandvande
jaarrekeningperultimo2008eenopdrachtgegeven aandeVOS/ABBConsultancy BVomeen
onderzoek telatendoen naardevermogenspositie vandeStichting.Bijhetonderzoek heeftdit
kantoordemethodegehanteerd,dieookdoorhetaccountantskantoor PriceWaterHouceCooper
isgebruiktvoor hethetzelfdeonderzoek ophetlandelijke niveauin2006.Deuitkomstenvandit
onderzoek zijnalsvolgt:
Benodigdvermogenvoorfinancieringactiva(1)
€2.674.283
Benodigdvermogenvooropvangentegenvallers(buffer)(2)
€1.474.356
TotaalBenodigdvermogen(3)=(1)+(2)
€4.148.639
Minus:meefinancierendevoorzieningenenschulden(4)
€1.843.063
Benodigdeigenvermogen/reserves(5)=(3)- (4)
€2.305.575
Aanwezigeigenvermogen/reserves(6)
€1.609.137
Tekortbenodigdeigenvermogen/reserves
€ 696.438Op basisvan dezeuitkomsten iser in het rapportvan het betreffende onderzoek een tweetal
belangrijke aanbevelingen opgenomen, namelijk:
1. Inhet kader van continuïteit van eenschoolbestuur dient eenschoolbestuur in eerste
instantietesturenopexploitatieniveau. Indit kader iseen meerjarenbegroting
onontbeerlijk. Hierbijzal een schoolbestuur overeen reeksvaneen aantaljaren
moeten sturenop eensluitende exploitatie. Hetisduszaak datdestichting hierwerk
van maakt.
2. Intweede instantiedienteenschoolbestuurtesturenopdebenodigdevermogenspositie,
teneindetegenvallers indeexploitatietijdelijkoptekunnenvangen.Inhetgevalvande
stichtingisdevermogenspositie nogniettoereikend.Hetisuiteraard niethaalbaaren
wenselijkomdittekortbinneneenjaaroptelossen.Voorgesteldwordtdatinde
meerjarenbegroting vanhetschoolbestuurtijdelijk gestuurd moetwordenopeen
exploitatieoverschot,teneinde heteigenvermogen/de reservesoptermijnweerniveaute
krijgen.
Uithetbovenstaande blijkt:
a Teneerstedathettekortaanhetbenodigdeeigenvermogen/dereservesvan€
700.000 nogmaalsonzejarenlang uitgesproken zorgbevestigt;

reserves op termijn weer niveau te krijgen.
Uit het bovenstaande blijkt:
• Ten eerste dat het tekort aan het benodigde eigen vermogen/de reserves van
700.000 nogmaals onze jarenlang uitgesproken zorg bevestigt;
a Ten tweede dat de aanbevelingen van het rapport overeenkomen met ons
verzoek om een meerjarenperspectief op te stellen met als uitgangspunt een
kostendekkende exploitatie.

V. De begroting 2010 en de meerjarenbegroting 2010-2013 (bijlage 4)
Detwee genoemde aanbevelingen als gevolg van de uitkomsten van het onderzoek naar de
vermogenspositie van de Stichting zijn de uitgangspunten voor de samenstelling van de
begroting 2010 en de meerjarenbegroting 2010-2013. Het vastgestelde (zuinige)
meerjarenformatieplan 2010-2013, de taakstellende bezuinigingen (2010: € 240.000; 2011-2013:
€220.000 perjaar ten opzichte van de ramingen), het geprognosticeerde aantal leerlingen over
de periode 1-10-2010tot en met 1-10-2013en de recente informatie over baten en lasten zijn de
input hiervan. Bovendien iszowel in de toelichting van de begrotingen als bij het overleg op het
ambtelijk niveau aangegeven dat de Stichting in de komende jaren zal werken met een planning
en control cyclus waarbij hetfinanciële beleid op basis van de meerjarenraming reserves en
voorzieningen, meerjarenraming onderhoud en investeringen centraal staat.
De begroting 2010 en de meerjarenbegroting 2010-2013 sluiten daarmee metde geleidelijk
grotere overschotten, namelijk €45.000 in 2010; €94.000 in 2011; €104.000 in 2012 en €
106.000 in 2013.
De overschotten worden aan de reserves toegevoegd en de standen van de reserves/het eigen
vermogen per 31-12 voor de periode 2010-2013 zullen er als gevolg uitzien:
2010:
€1.654.000
2011:
€1.753.000
2012:
€1.862.000
2013:
€1.972.000
Hieruit blijkt dat de financiële positie van de Stichting geleidelijk is verbeterd. Hoewel het
benodigd eigen vermogen ( 2.305.575) nog niet is bereikt, kan gelet op de huidige financiële
bedrijfsvoering vertrouwen worden gesteld in een stabiele financiële positie voor de stichting in
de toekomst.

VI. De stand van zaken betreffende de invoering van het passend onderwijs
In uw vergadering van 21 april 2009 iso.a. besloten de Stichting De Blauwe Loper te vragen
inzichtte geven in hoe zijdenken het passend onderwijs na de zomer van 2009vorm te gaan
geven met de financiële consequenties. Injuni 2009 heeft de Stichting het volgende geantwoord:
'Passend onderwijs is een belangrijk onderwijskundig doel van De Blauwe Loper. De afgelopen
periode hebben wij geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis op dit terrein door een tweetal
studiereizen te organiseren en er een studiedag voor al onze medewerkers aan te wijden. De
eerste
helft van het schooljaar 2009/2010 werkt De Blauwe Loper aan de vastlegging van de ideeën en
uitgangspunten met betrekking totpassend onderwijs.'. Naar aanleiding van onze vragen over de
meerjarenbegroting 2010-2013 heeft de Stichting desgevraagd in april 2010 laten weten dat de
financiële consequenties van passend onderwijs op dit moment nog niet te ramen zijn, maar
de staatssecretaris heeft recent aangegeven dat de samenwerkingsverbanden een
belangrijke rol krijgen in de financiering van passend onderwijs.
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Hierbijwordtgemerktdaterindemeerjarenbegroting 2010-2013vanaf2011wel rekeningis
gehouden metdekostenvandezeactiviteit(2011: €75.000,2012:€85.000,2013:€95.000)
terwijldeinkomstendaarvan nogalsPMzijngeraamd.Ditbetekentdatdit uiteindelijk alleen
extravoordeel kanopleverenvoordebegrotingen.

BurgemeesterenwethoudersvanHeerhugowaard,
te.secgßtaris,

de burgemeester,

\dviescommissie Maatschappelijke Omwikkelingd.d.1 september2010
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen hetvoorstel van burgemeester enwethouders d.d.22juni 2010
gelet op hetadvies van decommissie MOd.d.30juni 2010
besluit
1. Hetjaarverslag endejaarrekening 2008,de bijgestelde begroting 2009,de begroting 2010, de
meerjarenbegroting 2010-2013 van Stichting De Blauwe Loper voor kennisgeving aante nemen;
2 Het rapport van de VOS/ABB Consultancy BV met betrekking tot hetonderzoek naar de
vermogenspositie van Stichting De Blauwe Loper voor kennisgeving aante nemen;
3 De stand vanzaken betreffende de invoering van het passend onderwijs in Heerhugowaard voor
kennisgeving aante nemen;

Heerhugowaard, 28 september 2010

De Raad^bornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

