
RAADSINFORMATIEBRIEF 
13R.00207 

• • ^ 

gemeente 
WOERDEN 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum : 9 juli 2013 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder C . J . van Tuijl 

Portefeuille(s) : Onderwijs en onderwijshuisvesting 

Contactpersoon : C. de Heer 

Tel.nr. : 06-22664707 

Gemeente Woerden 

13R.00207 

E-mailadres heer.c@woerden.nl 

Onderwerp: 

Begroting 2014 en rekening 2012 toezichthoudend orgaan Stichting Klasse 

Kennisnemen van: 

Afdoening brief en e-mailbericht aan gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders 

Het openbaar basisonderwijs in Woerden is ondergebracht bij de Stichting Klasse in Reeuwijk. Stichting 
Klasse is het bestuur van het openbaar basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten 
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Het bestuur van de stichting verantwoordt zich 
aan het toezichthoudend orgaan. De leden van het toezichthoudend orgaan zijn de wethouders onderwijs 
van de deelnemende gemeenten. 

Het toezichthoudend orgaan komt in de regel twee keer per jaar bij elkaar. De voorzitter van het 
toezichthoudend orgaan is op dit moment de wethouder van Waddinxveen. Het toezichthoudend orgaan 
wordt ambtelijk bijgestaan door de medewerkers openbaar onderwijs van de vier gemeenten. De gemeente 
Waddinxveen voert het secretariaat van het toezichthoudend orgaan en van de ambtelijke ondersteuning 
uit. Voor de kosten hiervan wordt een begroting en rekening aan de gemeenteraden aangeboden. De 
gemeenteraden kunnen hierover zienswijzen indienen (art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.) 

Kernboodschap: 

Uw raad heeft de gelegenheid gekregen zienswijzen in te dienen tegen de begroting 2014 en de 
jaarrekening 2012. Net als vorig jaar heeft uw raad ons college gevraagd de begroting en rekening van het 
toezichthoudend orgaan te beoordelen. Ons college ziet na beoordeling van de stukken geen reden om 
zienswijzen in te dienen. Voor een gering bedrag zijn de vier gemeenten in staat op een adequate wijze -
en in gezamenlijkheid - toezicht uit te oefenen op het bestuur van het openbaar basisonderwijs, in onder 
andere de gemeente Woerden. 

Inleiding: 



Kanttekening: 

NVT 

Vervolg: 

Het toezichthoudend orgaan stelt de ontwerpbegroting uiterlijk 1 juli vast, waarna deze, onder overlegging 
van eventueel ingediende zienswijzen, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland. 

Bijlagen: 

- Ontwerpbegroting 2014 en jaarrekening 2012 van het Toezichthoudend orgaan Stichting Klasse 
(13.020292, pas 3 juni ontvangen.) 

Op basis van een gemeenschappelijke regeling stelt het toezichthoudend orgaan van Stichting 
Klasse jaarrekening en begroting van deze openbare onderwijsstichting vast. In recente raads-
informatiebrieven over het openbaar basisonderwijs heeft ons college uw raad toegezegd 
deze stukken ter informatie aan te bieden. Het leek ons passend het aanbieden hiervan 
voortaan te combineren met het jaarlijks aanbieden van de financiële stukken van het toezicht
houdend orgaan: 

- Begroting 2013 Stichting Klasse (12.021917) 
Jaarrekening en jaarverslag 2012 Stichting Klasse (13.020514) 
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