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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij doen wij u de ontwerpbegroting toekomen voor het jaar 2015 van het 
toezichthoudend orgaan stichting Klasse. 

Het toezichthoudend orgaan is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling die het 
toezicht regelt op het bestuur van de stichting voor openbaar onderwijs. Het 
toezichthoudend orgaan oefent, met uitzondering van het opheffen van scholen, alle 
toezichthoudende taken uit die bij de gemeenten zijn neergelegd zoals die zijn beschreven 
in artikel 48 van de Wpo. 

Op grond van de regeling dient de ontwerpbegroting gedurende zes weken ter inzage te 
worden gelegd bij de deelnemende gemeenteraden. Om deze reden wordt de 
ontwerpbegroting nu zes weken aan u ter inzage aangeboden. Gedurende deze termijn kunt 
u eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting aan het gemeenschappelijk 
toezichthoudend orgaan doen toekomen. De termijn van zes weken gaat in na verzending 
van de stukken. 

De wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt aanvullend dat de ontwerpbegroting door de 
zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en -
tegen betaling van de kosten- algemeen verkrijgbaar gesteld. Wij verzoeken u hiervoor 
binnen uw gemeente zorg te dragen. 

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

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 
gemeente WADDINXVEEN 
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Mocht u naar aanleiding van deze reactie nog vragen hebben dan kunt u deze aan ons 
kenbaar maken middels ons secretariaat (de heer H. Nentjes van de gemeente 
Waddinxveen). 

Het gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan voor openbaar en primair onderwijs 
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. 

Mw Th.M.B. Gerts, 
voorzitter 

Dhr. J.L. van den Heuvel, 
secretaris 
Namens deze: de heer H. 
Nentjes (ambtelijk 
secretaris) 



Ontwerpbegroting toezicht houdend orgaan 2015 
Klasse 

Prijsindex 0% * Toezichthoudend orgaan stichting Klasse 
TO 

Uitgaven Rekening Begroting Begroting meerjarenbegroting Inkomsten Rekening Begroting Begroting meerjarenbegroting 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Secr. Ondersteuning Bodegraven-Reewijk € 1.588,00 € 1.588,00 € 1.508,60 € 1.429,20 C 1.429,20 € 1.429,20 

8 uur vergadering PFH € 2.176,00 € 2.176,00 C 2.176,00 € 2.176,00 € 2.176,00 € 2.176,00 Gouda € 1.588,00 € 1.588,00 € 1.508,60 € 1.429,20 € 1.429,20 € 1.429,20 

8 uur vergadering AO € 2.176,00 € 2.176,00 C 2.176,00 € 2.176,00 € 2.176,00 € 2.176,00 Woerden € 1.588,00 € 1.588,00 € 1.508,60 € 1.429,20 1.429,20 € 1.429,20 

Stelpost advieskosten € 2.000,00 € 2.000,00 C 1.682,40 € 1.364,80 € 1.364,80 € 1.364,80 Waddinxveen € 1.588,00 € 1.588,00 € 1.508,60 € 1.429,20 € 1.429,20 € 1.429,20 

Ambt ondersteuning db Totaal € 6.352,00 € 6.352,00 € 6.034,40 € 5.716,80 € 5.716,80 € 5.716,80 

Totaal € 6.352,00 € 6.352,00 € 6.034,40 € 5.716,80 € 5.716,80 € 5.716,80 

Toelichting 

Gebaseerd op de volgende t i jdsbesteding per vergadering (secretariaat Waddinxveen) 

4 uur voorbereiding 2 vergaderingen portefeuil lehoudersoverleg per jaar 

4 uur vergadering 2 vergaderingen ambtelijk overleg per jaar 

4 uur verslag inclusief overige werkzaamheden (correspondentie, postafhandeling en begroting/rekening TO) 

Voor rekening van gemeente 

Voor rekening van gemeente 

Voor rekening van gemeente 

* De prijsindex is gesteld op 0 % 

* Jaarlijks is er een stelpost voor advieskosten derden. 

* Op voorstel van de bestuurlijke klankbordgroep financiële kaderstelling gemeenschappeli jke regelingen van de regio Hol lands-Midden wordt een korting van 5% toegepast op de gemeenteli jke bijdrage. 

Naar verwachting zal die korting over de jaren 2016 tot en met 2018 cumulatief nog eens 5% zijn ten opzichte van de begroting 2014. Deze korting wordt ten laste gebracht van de stelpost. 

Verdere uitgangspunten 

Beleidsondersteuning 

Deelname portefeui l lehouder 

Vergaderfaciliteiten 


