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Overleg in kader overlegrecht over jaarstukken conform statuten stichting LVO
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Voeren van overleg over de jaarstukken in casu de Begroting 2015
Stichting LVO
Peiling van de raad heeft plaatsgevonden op 23 juni 2015. Besloten werd gebruik te
maken van het overlegrecht.
Conform de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 53c) bepaalt artikel 13 lid 4 van
de Staturen van deze Stichting, dat het schoolbestuur de jaarstukken niet vaststelt dan
nadat de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school voor voortgezet
onderwijs is gelegen, in de gelegenheid is gesteld om daarover overleg te voeren met
het bestuur. Momenteel ligt de Begroting 2015 voor, waarover dit overleg plaatsvindt.
Raadsronde waarin overleg plaatsvindt tussen gemeenteraad en stichting LVO.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Mee te doen in het overleg.

Stichting LVO
Na overleg kan de Stichting LVO formeel overgaan tot vaststelling Begroting 2015.
Jaarrekening 2014 en Begroting 2016 worden na verwachting in november 2015 aan
de raad voorgelegd.
Begroting 2015 van de Stichting LVO

Besluit:
Fractiewoordvoerders

Genodigden
Samenvatting en afspraken

De dames Wesdorp (SP), Eurlings (D66) en Nuyts (LPM) en de heren Krabbendam (GL),
P. Frijns (MV), Bastiaens (PvdA), Peeters (PVM), Pieters (SPM), Limpens (VVD) en
Beckers (CDA)
De heren Werentz en Hensels (Stichting LVO)
De voorzitter licht toe dat het bij dit overlegrecht gaat over de begroting 2015 en niet
over andere zaken. Daartoe zal de discussie zich ook moeten beperken. Aangegeven
wordt dat de voorliggende begroting opgesteld is op basis van ‘going concern’. Er zijn
nog geen definitieve keuzes gemaakt over de toekomst, dus zijn die ook niet in deze

Toezeggingen

Advies aan het presidium

begroting opgenomen. Voor de begroting 2016 zal dit anders zijn. Aangegeven wordt
dat eventuele voorgenomen (grote) uitgaven zullen worden aangehouden, indien dit
niet past in het toekomstplaatje om eventuele kapitaalvernietiging te voorkomen.
Gevraagd wordt om te kijken of het mogelijk is, de begroting ook wat meer inhoudelijk
te maken, zodat men inzicht krijgt in en gevoel bij de hoe en waarom vraag van
bepaalde keuzes. Afgesproken wordt dat de stichting LVO zal kijken in hoeverre
hieraan tegemoet gekomen kan worden, passend binnen de doelstelling van het
overlegrecht. Tot slot wordt gevraagd om de begrotingstukken vroeger in het jaar aan
te reiken, zodat het overlegrecht ook nut heeft. Afgesproken wordt dat de begroting
2016 eerder zal worden aangereikt, gestreefd wordt naar eind november dit jaar.
De concept-begroting 2016 zal tijdig worden aangereikt, streven is november 2015.
De Stichting LVO onderzoekt wat mogelijk is om de begrotingstukken meer inhoudelijk
te maken.
Voor wat betreft overleg over de inhoudelijke keuzes zal ook tijdig met de raad
gesproken worden. De wethouder zegt toe hiervoor zorg te dragen evenals de
voorzitter als lid van het presidium.
Via termijnplanning in de gaten houden dat stukken tijdig worden aangereikt en tijdig
bijeenkomsten worden gepland.

