
Elshout, Peter 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Heer, Cees 
woensdag 29 augustus 2012 15:42 
Stadhuis 
A.u.b. registeren: Verslag commissie overschrijdingsuitkering 

Met vriendelijke groet, 
Cees de Heer 

beleidsadviseur afdeling Samenleving 
gemeenten Oudewater & Woerden 
0348 428 434 of 14 0348 
heer.c@woerden.nl 
postbus 45 , 3440 AA Woerden 
Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 

Gemeente Woerden 12.015835 

Regisfratiedatum: 29/08/2012 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

—Oorspronkelijk bericht— 
Van: Harry de Vink <Harrv.deVink@spco.nl> 
Verzonden: vr 15-06-2012 10:38 
Onderwerp: Verslag commissie overschrijdingsuitkering 
Aan: Sneep, Siebe <sneep.s@woerden.nl>; bvlot@hetnet.nl: Daan Zwaneveld <daan.zwaneveld@kalsbeek.nl>; directie 
kalsbeek <directie(a>,kalsbeek.nl>: keerkring <admin@dekeerkrinq.nl>; Henk Mackloet <Henk.Mackloet@spco.nl>; 
Jeroen Hiemstra de Kring <ieroen.hiemstra@dekrinq.nl>: Peter Dekker <peter.dekker@kpnplanet.nl>: 
Ebenhaezerschool <directie@ebenhaezerkamerik.nl>: P. Poot <ppoot@kliksafe.nl>: Gerie van der Meer 
<Gerie.vanderMeer@spco.nl>: Duiken, Johan van <dulken.j@woerden.nl>: Rob Damwijk <r.damwiik@minkema.nl>; 
Jules van Brecht <iulessksww@hetnet.nl>; Jan de Bakker <idb@kliksafe.nl>: A.P. Schalk 
<apschalk@iandebakkerschool.nl>: Fontein <defontein@spco.nl>: Jorai school <directie@iorai.nl>; C.B. van Dam 
<cbvandam@ziqqo.nl>: Stichting Klasse <b.dehoop@stichtinqklasse.nl>: Annick v.d. Geest 
<a.vanderqeest@kinderopvanqtrianqel.nl>: R. van der Aa Kind en Co <r.vanderaa@kmnkindenco.nl>; G. Dorrepaal 
<qdorrepaal@idcolleqe.nl>: M. van Riel, Keerkring <m.riel@dekeerkrinq.nl>; Karssenberg, Gerben 
<karssenberq.q@woerden.nl>: G. Schenk, Stichting Klasse <q.schenk@stichtinqklasse.nl>; Stichting Passenderwijs 
<secretariaat@passenderwiis.nl>: carolien.qerritsen@praktiikschoolwoerden.nl: bestuur@praktiikschoolwoerden.nl; 
voorzitter@dekrinq.nl: vanriel@sksww.nl; andre.dokman@praktiikschoolwoerden.nl; Tuijl, Cor van <tuiil.c@woerden.nl>; 
Heer, Cees <heer.c@woerden.nl>; 
Beste mensen, 

Vanmorgen hebben Ton Schalk en ondergetekende namens het consensusoverleg gesproken met Cees de 
Heer en de vertegenwoordiger van VOS/ABB over de overschrijdingsuitkering. 

Wij komen tot de volgende bevindingen: 
• De werkwijze en de uitvoering van de gemeente Woerden m.b.t. de overschrijdingsuitkering is correct 

geweest. 
• De vertegenwoordigers van de gemeente Woerden hebben inzicht gegeven in de cijfers met name op de 

ABB-kosten en de schoonmaakkosten. 
• Op alle vragen is ruim voldoende antwoord gegeven. 
• Uiteindelijk is geconstateerd dat voor € 40.000,- te veel aan het openbaar onderwijs is uitgekeerd. Dit 

betreft schoonmaakkosten in de periode 2003 - 2008. Binnenkort neemt het college een besluit over de 
wijze waarop zij hiermee omgaat. Er zijn 2 mogelijkheden: 

o Dit bedrag wordt alsnog in rekening gebracht bij het huidige bestuur: Stichting Klasse, 
o Dit bedrag wordt naar rato uitgekeerd aan het bijzonder onderwijs, conform de 

overschrijdingsregeling. 
• Namens het consensusoverleg hebben Ton en ondergetekende Cees bedankt voor de openheid van de 

gemeente Woerden in dit dossier. 
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De conclusie is derhalve dat, op basis van de informatie die wij hebben verkregen, de regeling correct is 
toegepast. 

Met een vriendelijke groet, 
Harry de Vink 
Voorzitter College van Bestuur SPCO Groene Hart 
Leidsestraatweg 147 ~ 3443 BT Woerden 
Tel. 0348-432.334 / 06 25.00.88.89 
www.spco.nl 

Hart 
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