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1. begroting 2018 Wereidkidz

Besluit college CONFORM ADVIES

1. Instemmen met de begroting 2018 Stichting Rijn en Heuvelland (Wereidkidz)
2. De raad informeren over de begroting via een raadsinformatiebrief.
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TOELICHTING

Inleiding
Conform de statuten van Wereldkidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland) behoeft het 
college van bestuur instemming van de gemeenteraden voor besluiten tot vaststelling van de 
begroting en de jaarrekening. Bij besluit van 27 September 2011 heeft de gemeenteraad deze 
bevoegdheid bij uw college neergelegd.
Wereldkidz verzorgt het openbaar onderwijs in een zevental gemeenten. Voor de gemeente Stichtse 
Vecht betreft dit de scholen voor openbaar onderwijs in de kernen Maarssen en Maarssenbroek, te 
weten de Tweesprong, de Triangel, Wereldkidz Bolenstein en Wereldkidz Palet.

Argumenten
1.1 De begroting 2018 sluit af met een licht positief resultaat
De begroting sluit met een positief resultaat van € 27.326,-. De financiele positie van Wereldkidz is op 
orde en het is beleid om gelden zoveel mogelijk aan het onderwijs ten goede te laten komen, De 
jaarrekening 2016 sloot met een positief resultaat van € 265.203,-

1.2 De stichting reageert adequaat op (geprognotiseerde) fluctuates in leerlingenaantallen
De telling van 1 oktober 2017 ligt 164 leerlingen hoger dan in 2016. Voor 2018 geldt dat er een 
aanhoudende groei voorspeld wordt, namelijk met 115 leerlingen. Daarna is de verwachting dat het 
leerlingaantal stabiel blijft. Er is een flexibele schil ingericht (5%) door payroll contracten af te sluiten.

Er is financiele ruimte voor een structurele toename van de formatieve inzet. Er is rekening gehouden 
met de volgende ontwikkelingen:

• Extra formatieve inzet voor innovatie en werkdrukvermindering.
• Groeiformatie (jaarlijks fluctuerend).
• Regeerakkoord: werkdrukvermindering.

1.3 De begroting voldoet aan de gestelde kengetallen en grenswaarden
De financiele positie van Wereldkidz is op orde. De investeringen zijn verantwoord en de kengetallen 
voldoen aan de interne grenswaarden. Weerstandsvermogen en liquiditeit zijn voldoende om 
onverwachte tegenvallers op te vangen.

Kanttekeningen

l.het risicomanagement kan nog verder worden doorontwikkeld.
Het risicomanagement bij Wereldkidz behelst nog geen integrale benadering van alle risico’s. Er 
wordt slechts een aantal risico’s genoemd en er is geen inventarisatie van het aanwezige 
weerstandsvermogen gemaakt om genoemde risico’s op te vangen. Het bestuur zal worden 
geadviseerd hier aandacht aan te besteden.

Communicatieparagraaf
Wereldkidz wordt schriftelijk geTnformeerd over uw besluit op de begroting 2018.

Raadsinformatiebrief
Naast dat de stukken ter kennis worden gebracht van de raad, wordt de raad ook via een 
raadsinformatiebrief geTnformeerd.

Het college heeft ingestemd met de begroting 2018 van Wereldkidz, bestuur van de open bare 
scholen in Maarssen en Maarssenbroek.
De begroting 2018 sluit met een positief resultaat. De kengetallen zijn op orde. Er wordt rekening 
gehouden met een lichte groei en daarna stabilisatie van het leerlingaantal stichting breed. De 
stukken liggen ter inzage bij de griffie.
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Financiele paragraaf
De Stichting is vermogensrechtelijk gescheiden van de gemeente. Positieve of negatieve 
exploitatieresultaten hebben geen gevolgen voor de gemeentebegroting.

Juridische paragraaf
De statuten van Wereidkidz geven aan dat de raad bevoegd is tot het goedkeuren van de 
jaarrekening en begroting. In het raadsbesluit van 27 September 2011 heeft de raad deze 
bevoegdheid overgedragen aan uw college.

Risicoparagraaf,
Wereidkidz meldt in haar risicoparagraaf een moeilijk beheersbaar risico. Dit betreft de 
beschikbaarheid van kwalitatief, voldoende personeel. Hierdoor kunnen ongewenste effecten op 
schoolniveau ontstaan. Dit is een landelijk verschijnsel waar aandacht voor is.

Duurzaamheidsaspecten
Het financieel beleid van de stichting dat leidt tot een sluitende meerjarenbegroting draagt bij aan 
duurzaam goed onderwijs.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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