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Geachte voorzitter van het College van Bestuur, 

 

Na een uitgebreid en goed gesprek tussen de werkgroep Financiën van de GMR en de 

controller, Maarten Hoornweg, stond de GMR tijdens zijn Interne Vergadering van 11 oktober 

jl. stil bij de Uitgangspuntennota Planning & Control, die de GMR op 31 augustus jl. van u 

ontvangen heeft. 

 

Op de eerste plaats wil de GMR de controller complimenteren met de stappen die de 

afgelopen jaren gezet zijn in de opzet van de Uitgangspuntennota. Het verdeelmodel, dat de 

Uitgangspuntennota in wezen behelst, is eenvoudiger en inzichtelijker geworden.  

 

De aandachtspunten, die de GMR nog graag met u wil bespreken, overstijgen dan ook dit 

niveau: 

 

1. Een gedeelte van het budget ‘materiële instandhouding’ komt uit middelen die 

gereserveerd zijn voor de post ‘personeel’. Doordat het moeilijk is voldoende 

personeel te vinden, is het nu mogelijk om geld over te hevelen. De GMR begrijpt 

dat deze noodgreep om voldoende middelen beschikbaar te houden voor 

‘materiële instandhouding’ samenhangt met politieke afwegingen op landelijk en 

gemeentelijk niveau, maar vindt dit een onwenselijke situatie. De GMR wisselt 

graag met u van gedachten over de vraag hoe dit signaal van het structureel 

tekortschieten van het budget voor de materiële instandhouding beter op de 

landelijke politieke agenda kan komen. 

2. De ‘Knelpuntenpot’ wordt voor € 400.000 afgeroomd ten gunste van een 

kwaliteitsfonds voor de bovenschoolse directeuren. Hierbij wordt aangetekend dat 

deze middelen niet bedoeld zijn om knelpunten met betrekking op 

onderwijskwaliteit aan te pakken. Welke middelen zijn wel voor dit doel 

beschikbaar? 
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3. De link tussen begroting en beleid blijft onderbelicht in de Uitgangspuntennota. 

Deels hangt dat samen met het karakter van herverdeelmodel. Toch roept ook dit  

vragen op. Beleidskeuzes die op schoolniveau gemaakt worden, worden door de 

bovenschoolse directeuren getoetst. De GMR heeft al eerder gevraagd om de 

zogenaamde ambitiemonitor om meer inzicht te krijgen in de beleidskeuzes en 

het toetsingskader, en ziet de ambitiemonitor graag tegemoet. De begroting dient 

de financiële uitwerking van het beleid te zijn, en omdat het beleid nadrukkelijk op 

schoolniveau wordt bepaald, is inzicht essentieel voor de GMR om de advies- of 

instemmingsrol waar te maken.  

4. De GMR vindt het positief dat er niet langer een gedeelte van de achterstands-

gelden via de ‘Knelpuntenpot’ herverdeeld wordt, maar wanneer het een school 

niet lukt om de middelen die bestemd zijn voor achterstandbeleid uit te geven aan 

het beoogde doel, wat gebeurt er dan mee? Worden deze gelden dan toegevoegd 

aan de (bestemde) reserve? Hoe zorgt het College van Bestuur ervoor dat deze 

middelen daadwerkelijk benut worden voor het bestrijden van achterstanden? Is 

schooloverstijgend beleid noodzakelijk?  

 

Tijdens de Overlegvergadering van 1 november a.s. wil de GMR graag aan de hand van 

deze punten het onderwerp Uitgangspuntennota met u bespreken.  

 

Mocht u een nadere toelichting bij de vragen wensen, dan horen wij graag van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de GMR 

 

 

 

Esther Verheijen - Wegman 

(voorzitter) 


