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Aan de dames en heren, 

leden van de gemeenteraad 

ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

memo wethouder over overlegrecht 

jaarstukken kom Leren 

 23 november 2021 

Verz. 25-11-2021 

 --  

BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  

JMW (Jan) Jegers  043 350 3124  2021.33473  

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

Jan.Jegers@maastricht.nl  043 - 350 4141  --  

Geachte raadsleden,  
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Hierbij doe ik u de memo toekomen die ambtelijk voor mij is opgesteld ter beoordeling van de 
jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van het schoolbestuur stichting kom Leren dat openbaar 
onderwijs primair onderwijs in de stad verzorgt.  
Ik ga ervan uit dat ook u hiermee makkelijker de stukken kunt beoordelen en het voeren van het 
overleg met het schoolbestuur kunt voorbereiden (domeinvergadering 7 december). 
 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
Bert Jongen, 
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport 
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Geachte wethouder Jongen, beste Bert 
 
Onderstaand de beoordeling van de financiële situatie van het openbare primair onderwijs in 
Maastricht. Dit ter voorbereiding op de domeinvergadering op 7 december met stichting kom Leren. 
 
Vooraf: 
Art. 17 van de WPO en art. 53c van de WVO kennen aan de gemeenteraad van de gemeente waarin 
een openbare school is gelegen overheidsinvloed toe voor zover het openbaar onderwijs betreft. Dit 
om de wezenskenmerken (algemene toegankelijkheid; algemene benoembaarheid en actieve 
pluriformiteit in onderwijsaanbod) van het openbaar onderwijs in stand te houden.  
In de statuten van de Stichting kom Leren is deze overheersende invloed uitgewerkt in:  
1. Het instemmingsrecht door de gemeenteraad van een statutenwijziging  
2. Het overlegrecht over de jaarstukken mbt het openbaar onderwijs 
3. Dat in het jaarverslag verslag wordt gedaan van de werkzaamheden waarbij in ieder geval aandacht 

wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en  
4. Dat de financiële situatie van het openbaar onderwijs vooral bekeken dient te worden vanuit het 

wettelijke gegeven dat er in de gemeente voldoende openbaar basisonderwijs wordt gegeven en 
of de financiële situatie van het schoolbestuur de continuïteit van het onderwijsproces voor zover 
het openbaar onderwijs betreft, waarborgt. Dit houdt o.a. in dat door het schoolbestuur gemaakte 
keuzes niet ter beoordeling aan de Raad hoeven worden voorgelegd. 

 
Stichting Kom Leren 
 
Jaarverslag 2020 
De voorliggende jaarrekening 2020 van de Stichting kom Leren is opgebouwd uit de resultaten van de 
door de Stichting kom Leren bestuurde scholen waarvan er 7 in Maastricht zijn gevestigd: 5 openbare 
(OBS Binnenstad, IKC Dynamiek, IKC Ziezo, OBS De Regenboog en OBS De Spiegel) en 2 algemeen 
bijzondere scholen (ABB Nutsschool, MBS De Poort).  
De analyse van de jaarstukken is gebaseerd op een beeld op hoofdlijnen met als uitgangspunt of de 
financiële situatie van het schoolbestuur de continuïteit van het openbaar onderwijs kan waarborgen. 
In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan de pluriformiteit van onderwijsaanbod op openbare, 
algemeen bijzondere en katholieke scholen die onder het bevoegd gezag van de stichting vallen. 
 
Stichting kom Leren heeft een jaarlijkse omzet van € 25,1 miljoen en reserves van € 8,1 miljoen. Binnen 
haar financiële beleid zijn doelmatigheid en rechtmatigheid belangrijke thema’s. De stichting ziet erop 
toe dat de gelden rechtmatig worden besteed en worden aangewend waarvoor ze zijn bedoeld. 
De onderwijsinspectie heeft met schoolbesturen een signaalwaarde voor bovenmatig vermogen 
afgesproken. Het mogelijk bovenmatig vermogen van stichting kom Leren bedraagt ultimo 2020               
€ 3.138.000 en wordt besteed in de meerjarenbegroting 2021-2024. Bemoeilijkende factor hierbij zijn 
de extra verkregen middelen in het kader van Nationaal Programma Onderwijs (corona gerelateerde 
achterstanden), die aan het vermogen worden toegevoegd en de komende twee jaar besteed en 
verantwoord moeten worden. 
 
Leerlingenaantallen 
Er is in het verslagjaar een lichte stijging van het aantal leerlingen binnen de stichting, grotendeels 
bepaald door een stijging van 73 AZC-leerlingen per 1-10-2020. 
Sommige scholen laten een lichte stijging van het leerlingenaantal zien, maar er zijn daarentegen ook 
scholen gesloten, zoals bij de samenvoegingen Fons Olterdissen en Elckerlyc tot IKC Dynamiek en 
De Kring en De Perroen tot IKC Ziezo. 
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Personeel 
Aan de leerlingen is de bekostiging gekoppeld, waarvan 89,7% is ingezet ten behoeve van personele 
lasten, met een realisatie van 273,6 fte (formatie-eenheden). 
 
Kengetallen (solvabiliteit, weerstandsvermogen, rentabiliteit en liquiditeit  
 Het weerstandsvermogen van kom Leren bevindt zich boven de signaleringsgrens van <0,05. Er 

is voldoende vermogen om eventuele klappen in de toekomst op te kunnen vangen. 
 Qua solvabiliteit is er voldoende eigen vermogen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. 
 Vanwege de afbouw van het bovenmatig eigen vermogen zal de rentabiliteit van de stichting in de 

periode 2021-2025 negatief blijven. 
 De liquiditeit van de stichting vertoont al enkele jaren een stijgen de lijn, boven de 

signaleringsgrens, waarmee de stichting al haar schulden kan betalen. 
 De huisvestingsratio (huisvestingslasten ten opzichte van de totale lasten) is met 9 procent lager 

dan de signaleringswaarde van 10 procent die de inspectie als maximum hanteert. 
Stichting Kom Leren sluit 2020 af met een negatief exploitatieresultaat van € 1.152.289, terwijl in de 
begroting werd uitgegaan van een negatief resultaat van € 316.288. In dit negatief resultaat zijn corona 
gerelateerde kosten opgenomen van € 428.000. 
 
Conclusie: de rentabiliteit daalt onder nul. De overige kengetallen blijven ruim boven de 
signaleringswaarde.  
Stichting kom Leren is financieel gezond en in control, waarmee de instandhouding van het 
openbaar onderwijs is gewaarborgd. 
 
 
Begroting 2022 en Meerjarenbegroting 2022-2026 
Het weerstandsvermogen bevindt zich in de planperiode ruim boven de signaleringsgrens van 5%. Er 
is dus voldoende vermogen om mogelijke klappen in de toekomst op te vangen. 
Qua solvabiliteit maakt de stichting onderscheid in solvabiliteit 1 (eigen vermogen/totaal vermogen en 
solvabiliteit 2 (eigen vermogen + voorzieningen/totaal vermogen). 
In de planperiode scoort kom Leren ruim boven de signaleringsgrenzen van 30 resp. 50%.  
Dit betekent dat de stichting voldoende eigen vermogen heeft om aan haar verplichtingen te kunnen 
voldoen. 
Vanwege de negatief begrote resultaten in de planperiode en dus afbouw van het bovenmatig eigen 
vermogen zal de rentabiliteit in de periode 2022-2026 negatief blijven. 
De kapitalisatiefactor (TV-Boekwaarde gebouwen)/TB) wordt gehanteerd als kengetal om te 
signaleren of onderwijsinstellingen hun kapitaal niet of inefficiënt benutten. 
De planperiode laat qua liquiditeit waarden boven de signaleringswaarde zien. Dit geeft aan dat de 
stichting voldoende liquide middelen heeft om haar schulden te betalen. 
 
Stichting kom Leren benoemt enkele risico’s voor de begroting 2022: 
 Schommelende aantallen AZC-leerlingen 
 Eigen risicodrager vervangingsfonds bij ziekte personeel 
 Ontwikkelingen in de bouwsector 
 Inkomsten van medegebruik (corona) 
 Ontwikkeling energieprijzen  
En voor de meerjarenbegroting: 
 Inschatten achterstandsscore (onderwijsachterstandsmiddelen) 
 Verevening passend onderwijs (stijging deelnamepercentage SO) 
 Eigen risicodragerschap en ww 
 Energielasten BENG/ENG. 


