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Voorstel  

1. Kennis te nemen van de begroting van stichting ROOBOL over 2015 met een meerjarig 
perspectief 2015-2018.  

2. De leden van de raad van toezicht van stichting ROOBOL te benoemen nadat de resultaten van 
het onderzoek naar deze raad van toezicht bekend zijn. 

 
Voorstel in het kort 

1. De begroting van ROOBOL over 2015 werd op 12 maart 2015 ontvangen met het verzoek om de 
begroting ter goedkeuring voor te leggen aan de raad. De komende jaren zullen de ontwikkelingen 
rondom Passend Onderwijs en de krimp de context bepalen waarbinnen ROOBOL onderwijs 
aanbiedt aan de kinderen in Noordoost Friesland. De (meerjaren) begroting geeft inzicht in de 
ontwikkelingen binnen ROOBOL en geeft een beeld van de impact daarvan op de exploitatie.  

2. ROOBOL verzoekt de gemeente om een aantal leden van de huidige RvT te benoemen, zie brief 
in de bijlage. Na de zomervakantie wordt echter een onderzoek gestart naar het functioneren van 
de huidige RvT. Voorgesteld wordt dan ook om de resultaten van dit onderzoek eerst af te 
wachten om vervolgens de leden op een juiste manier te benoemen. 

 
Wat is de aanleiding en/of het probleem ?

Bevoegdheden gemeenteraad  
In het voorjaar van 2014 is een statutenwijziging voor ROOBOL doorgevoerd. De bevoegdheden van 
de gemeenteraad wijzigen als het openbaar onderwijs overgaat op een raad van toezicht-model. Zo 
benoemt de gemeenteraad vanaf dan de leden van de raad van toezicht (en niet meer de 
bestuursleden) en verdwijnt de bevoegdheid om de begroting en de jaarrekening goed te keuren. 
 
Onderstaande bevoegdheden blijven wel voorbehouden aan de gemeenteraad: 
 De bevoegdheid om goedkeuring dan wel instemming te verlenen bij het wijzigen van statuten. 
 De bevoegdheid om te beslissen over de opheffing van een openbare school.  
 De bevoegdheid, om in geval van ernstige taakverwaarlozing door de directeur-bestuurder of 
functioneren in strijd met de wet, zelf in het bestuur te voorzien en zo nodig de stichting te ontbinden. 
 
Om zicht te kunnen houden op de financiële positie van ROOBOL is afgesproken dat de 
gemeenteraad jaarlijks de begroting en het jaarverslag ontvangt ter inzage. De raad krijgt daarmee de 
gelegenheid haar reactie te geven. De gemeenteraad kan pas formeel ingrijpen wanneer er sprake is 
van ernstige taakverwaarlozing of handelen in strijd met de wet.  
 
1. Begroting 2015 
In de begroting is te lezen dat er een negatief resultaat begroot is voor het kalenderjaar 2015. Voor de 
jaren daarna is er een positief resultaat begroot. De daling van de overheidsbijdragen wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling van het leerlingenaantal en de middelen van de provincie in 
het kader van Boppeslach.  
Daarnaast is met onderstaande ontwikkelingen rekening gehouden in de meerjarenbegroting:  

 
- Krimp 

Door afname van het leerlingenaantal neemt de rijksbijdrage af. ROOBOL anticipeert op de 
krimp door scholen samen te voegen door middel van fusie of andere samenwerkingsvormen 
van scholen te zoeken, bijvoorbeeld met PCBO scholen.  
 

- Flexibele schil leerkrachten 
Tot en met 2018 is de flexibele inzet van leerkrachten geregeld door middel van het aanhouden 
van een zogenaamde flexibele schil.  
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- Negatief saldo 2015 
Alleen het begrotingsjaar 2015 is negatief (€ - 196.590, -). In voorgaande rapportages werd dit 
voorzien en aangekondigd. Het meerjarenperspectief geeft echter een positief beeld en maakt 
het mogelijk het tekort op te vangen.  

 
- Leegstand 

De leegstand van schoollokalen brengt hoge lasten met zich mee. ROOBOL wil met de 
gemeenten in overleg om hier oplossingen voor te vinden. Een oplossing zou kunnen zijn dat 
een deel van de school teruggegeven wordt aan de gemeente. 
 

Roobol verkeert in een gezonde financiële positie en lijkt deze positie volgens de meerjarenbegroting 
ook te behouden Voorgesteld wordt dan ook om een positieve reactie te geven op de begroting van 
ROOBOL over 2015.  
 
2. Raad van Toezicht 
Op 31 mei heeft de Raad van Toezicht (RvT) van ROOBOL de gemeente verzocht om een aantal 
leden van de RvT te benoemen. Voorgesteld wordt echter om eerst de verdere ontwikkelingen binnen 
de Rvt van ROOBOL af te wachten. De resultaten van het eerste onderzoek van ROOBOL, namelijk 
naar het functioneren van het college van bestuur, is aanleiding geweest om óók het functioneren van 
de RvT te onderzoeken. Naar aanleiding van de resultaten van het eerste onderzoek is het college 
van bestuur, in de persoon van mevrouw Galama, afgetreden. Inmiddels is er een tijdelijk college van 
bestuur gekozen. 
 
Afspraak met de huidige RvT is dat de wethouders van de betreffende gemeenten ook op de hoogte 
worden gebracht van het onderzoek naar de RvT. Op 14 juli is een mail verstuurd naar de RvT met 
het verzoek om informatie over de huidige stand van zaken te verstrekken aan de gemeenten. De RvT 
heeft vervolgens op 24 juli laten weten dat zij in overleg zijn met het huidige college van bestuur over 
dit onderzoek. Ook adviseurs van de PO-raad (Primair Onderwijs) zijn daarbij betrokken. Met de 
inrichting van het onderzoek, de vraagstelling en de uitvoering wordt gestart na de zomervakantie.  
 
Het kan zijn dat op basis van de resultaten van dit onderzoek weer wijzigingen plaats gaan vinden in 
de samenstelling van de RvT. Voorgesteld wordt dan ook om de leden van de RvT definitief te 
benoemen nadat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn. 
 
In de bijlage vindt u de brief van de voorzitter van de RvT met meer informatie over de benoeming van 
de leden van de RvT.  

 
Wat willen we bereiken en hoe? 

Een goed en bereikbaar aanbod voor openbaar onderwijs in de gemeente. 
 

Betrokkenheid 

De vier betrokken gemeenten zijn Dantumadiel, Dongeradeel, Achtkarspelen en Kollumerland. 
 

Kosten en dekking 

Niet van toepassing. 
 

Wanneer moet wat gebeuren?  

Niet van toepassing. 
 

Fatale datum  

Niet van toepassing. 
 

Bijlagen  

Onderdeel uitmakend van het besluit. 
1. Begroting 2015 
2. Brief voorzitter raad van toezicht 

 



 
 
 
 

Achterliggende stukken  

 
 

Behandeling presidium  

 
Het presidium heeft op 1 september 2015 besloten het punt besluitvormend te behandelen. 
 
 
 
Damwâld, 25 augustus 2015. 

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel, 

K.S. Heldoorn, burgemeester. 

B.T.T. Schat, secretaris. 
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De raad van de gemeente DANTUMADIEL; 
 
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 1 september 2015; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2015;  
 
 
 

 
Besluit  

 
 
 
 

1. Kennis te nemen van de begroting van stichting ROOBOL over 2015 met een meerjarig 
perspectief 2015-2018.  

2. De leden van de raad van toezicht van stichting ROOBOL te benoemen nadat de resultaten van 
het onderzoek naar deze raad van toezicht bekend zijn. 

 
 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad  
der gemeente Dantumadiel, gehouden in het 
gemeentehuis te Damwâld op 22 september 2015. 
De raad voornoemd, 
 
 
 
…………………………….., voorzitter. 
 
 
 
 
……………………………..., griffier. 
 

  
 


