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Begroting 2012 Toezichthoudend orgaan Stichting Klasse. 

Kennisnemen van: 

Afdoening brief aan gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders. 

Inleiding: 

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 voor onderwijs van de deelnemende gemeenten in deze gemeenschappelijke regeling. 
Het toezichthoudend orgaan stelt de begroting en rekening van Stichting Klasse vast. 

Het toezichthoudend orgaan wordt ondersteund door een secretariaat. De gemeente Bodegraven-
Reeuwijk voert het secretariaat uit. In 2012 zijn de kosten hiervan begroot op € 7.057. Het aandeel 
voor de gemeente Woerden bedraagt een kwart hiervan, is € 1.764. 

Kernboodschap: 

In 2010 werd uw raad in een brief de gelegenheid gegeven zienswijzen tegen de begroting 2011 van 
het toezichthoudend orgaan in te dienen. Uw raad heeft in 2010 ons college gevraagd de brief af te 
handelen; en de begroting te beoordelen. Ook dit jaar heeft ons college voor uw raad de nieuwe 
begroting (2012) beoordeeld. Het college zag en ziet 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. 

Vervolg: 

Het toezichthoudend orgaan heeft inmiddels de begroting vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd 
aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 
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Bijlagen: 

Ontwerpbegroting 2012 Toezichthoudend orgaan Stichting Klasse, brief 4 mei 2011 (nr. 11.007126.) 

De secretaris De burgemeester 

-J 
W. Wieringa C mr. H.W. Schmidt 

H 
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Bezoekadres: 
Raadhuisplein 1 
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Telefoon (0172) 522 522 
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ToezifeÄ^?^ o rSaan s t icnt in3 K l a s s e 

Aan de raden van de gemeenten Bodegraven, 
Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden 

Ons kenmerk 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

Uw brief 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Onderwerp 

Uit/1101 

M. van der Zwam 

(0172) 522 657 
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: Begroting 2012 T 

Bodegraven, 4 mei 2011 
Verz.: U / 11 6 

R»&4 
Beh. Am! 
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±: 

2011 

Streefdat.: 

Afschr.: 

B.V.O.: 

"Be^tofsL 

^^^rnk^j' 
Geacht leden van de gemeenteraad, 

Hierbij doen wij u de ontwerpbegroting toekomen voor het jaar 2012 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 = j g ^ r t t o 
toezichthoudende taken uit die bij de gemeenten zijn neergelegd zoals d.e zijn beschreven 
in artikel 48 van de Wpo. 

Op grond van de regeling dient de ontwerpbegroting gedurende 6 weken ter inzage te 
worden gelegd bij de deelnemende gemeenteraden. Om deze reden wordt de 
ontwerpbegroting nu 6 weken aan u ter inzage aangeboden. Gedurende deze termijn kunt u 
eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting aan het gemeenscnappeiijK 
toezichthoudend orgaan doen toekomen. De termijn van zes weken gaat in na verzending 
van de stukken. 

De wet gemeenschappelijk regelingen bepaalt aanvullend dat ^ ontwerp-begroting door de 
zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzagegelegd 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 ™ m a deze, 
onder overlegging van ingediende zienswijzen, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
Gedeputeerde Staten. 
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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 M. van der Zwam van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk). 

Het Toezichthoudend orgaan stichting Klasse 

Mevrouw D. Gerts Mevrouw W. Verk tó j^^-
Namens deze: jaéji^et M. van der Zwam 
(secretarie 
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Ontwerpbegroting toezichthoudend orgaan 

Prijsindex 1,80%; 

2012. Klasse 

Uitgaven 
Rekening /Begroting 

20ÏÓ '20111 

Secretariële ondersteuning (Gemeente Bodegraven Reei 
12uurpwvBrgaderaigport.hdnso.€ 4.968 € 2.4Ï84 
12 uur per yergacfenng ambt. wo( € 4.86B € 2.484 
Stekxist advieskosten . . JL . 1;50P.. €.. 2.000 
Ambt ondersteuningdfa overtegge €. 1.656 

Totaal 24 uur. 

TOEÜCHTING: 

€ 13.082 i € 6.868 

TOB; 
stichtini 

hd orgaan 

Meerjarenbegroting i 
2013 2014Ï 

€ 2 529 € 2.529 € 2.529 
€ 2 529"« 2.529 €~ 2.529 
€ 2 000 '••€ "iÖOO': € 20ÖÖ 

€ 7 057 : « 7.057 ; € 7.057 

Inkomsten 
Rekening : Begroting 

2010 '2011 

! Bodegraven Reeuwijk € 5.236 € 1.742 
Gouda € 2.618 €" ï.742 

Waddlnxusen € 2618 € ï.742 
Twoerdan ' " € 2618 € 1.742 

€ 13.092 € 6.S 

Meeijarenbegroting 
2013 20Ï4."' 2015 

€ 1.764 € 1.7S4 € 1.764! 
€ 1.764 € 1.764' € 1.764 
€ 1.764" € 1.764. € 1.764 
€ 1.764 € l!764"'€ 1.764 

€ 7.057 i € 7.057 i € 7.057 

GebaseertonvoloBHdeli)d5best6dlnooervemaderino _ ' J _ ' 2 "...IJll. l 
'4 uur yoortjereiding ;2 ysrgr^ringOT r»rt*ui f ler^^^ _ 
4 uur vergadering ;2vetga&rinr^n ambtelijk oyerieg per jaar 
4 uur verslag :lnplusWovengevierkzaBmheden(begr^ 

Verdere uitgangspunten _ ' _ . T l " 1 . . . 11 ï ï .".".'•""'" .71". 11.1 
'Bejeidsondersteuningr .verrekening gemeente 
!D^namepo^efeultehouder_ ivoor rekening gemeente 
'Vergaderi^Mejten . ;voorrekening gemeente' 
Jaarljks widïpnfcfndexert^ 
;ln 2011 isééiroaligl^lolen om voor ... ; 
'inide meejarenb^roting isgeen indexering toer^past'm v ë f c a n d ^ 1.111. 

Jaarlijks wordt een post opgenomen van €2.000,- VOOT a*»eskosteri derden. 
Delge)dM_zuïenworde^[i^ 
tot begroting en rskeningwoizcnef benodigd. 


