
B&W

1. Het college stemt in met de begroting 2011 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

Portefeuille J. Nieuwenburg
Auteur Mevr. I. OutOplegvel

Collegebesluit Telefoon 5113486
E-mail: i.out@haarlem.nl

STZ/JOS Reg.nr. 2011/78452
Te Kopiëren: -

Onderwerp
Begroting 2011 Stichting Dunamare Onderwijsgroep

B & W-vergadering van
14 juni 2011

DOEL: Besluiten
Het College is bevoegd de begroting 2011 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep te beoordelen op
grond van het raadsbesluit van 15 maart 2007, de statuten van de Stichting en de Wet op het Voortgezet
Onderwijs (art. 53c).
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Onderwerp: Begroting 2011 Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Reg. Nummer: 2011/78452

1. Inleiding
Stichting Dunamare Onderwijsgroep is verantwoordelijk voor openbare én
bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs in Haarlem.
Het College is bevoegd met de begroting 2011 van Stichting Dunamare
Onderwijsgroep in te stemmen in het kader van Wet op het Voortgezet Onderwijs
(art. 53c) inzake instandhouding Openbaar Voortgezet Onderwijs in Haarlem, het
Raadsbesluit van 15 maart 2007 en de Statuten van Stichting Dunamare. M.a.w. de
bevoegdheid van het college richt zich op de Haarlemse openbare scholen voor
voortgezet onderwijs, die vallen onder Stichting Dunamare Onderwijsgroep.

Het nemen van een besluit is uitvoering geven aan het Reglement Toezicht Scholen
Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlem, waarin de gemeenteraad in haar besluit
op 15 maart 2007 “het toezicht, zoals vastgelegd in het Reglement Toezicht Scholen
Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlem, opdraagt aan het College” (artikel 3 van
het reglement).
Conform het Reglement wordt de toezichthoudende rol ingevuld door een jaarlijkse
bespreking van inhoudelijke verslaglegging, jaarrekening, begroting en de relatie
tussen het strategisch beleidsplan van Stichting Dunamare en het lokaal
onderwijsbeleid. Dit Reglement geeft uitvoering aan art. 11 van de Statuten van de
Stichting Dunamare, mede in verband met de relevante onderwijswetgeving (art.
53c Wet voortgezet onderwijs 2007; instandhouding openbaar onderwijs).
Het gemandateerde toezicht betreft de openbare scholen die onder bevoegd gezag
van Stichting Dunamare Onderwijsgroep staan, voorzover gelegen in de gemeente
Haarlem.

Het bestuur van Stichting Dunamare Onderwijsgroep heeft haar begroting 2011
ingediend.

De doelen van de Stichting dragen bij aan de realisering van de doelen van
programma 4 (=Jeugd, Onderwijs, Sport) van de programmabegroting. Het
hoofddoel van programma 4 is het bieden van voorzieningen aan jongeren om
goede basis voor ontwikkeling en participatie te kunnen realiseren. De doelen van
de Stichting dragen ook bij aan het subdoel van programma 4: minimaliseren van
onderwijsachterstand en voldoende onderwijshuisvesting.

2. Besluitpunten college
1. Het college stemt in met de begroting 2011 van Stichting Dunamare

Onderwijsgroep.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat
Stichting Dunamare Onderwijsgroep wordt in staat gesteld Haarlemse openbaar en
bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs in Haarlem uit te voeren waardoor
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5423 leerlingen voortgezet onderwijs in Haarlem kunnen volgen, waarvan 4058
leerlingen op Haarlemse openbaar voortgezet onderwijs (teldatum 1-10-2010).

4. Argumenten
Dunamare verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in Haarlem
Stichting Dunamare Onderwijsgroep realiseert openbaar voortgezet onderwijs uit
op basis van het raadsbesluit van 15 maart 2007, waarin is vastgelegd aan welke
eisen de stichting dient te voldoen.

De begroting 2011 is realistisch opgesteld en is gezond
De begroting 2011 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep is een realistische
begroting en laat als totaal een positief resultaat van € 890.274 zien (zie bijlage A).
Over de begroting 2011 en de bijdrage van scholen aan de centraal organisatie is
met Stichting Dunamare Onderwijsgroep op 4 april 2011 gesproken (zie bijlage B).
N.a.v. deze bespreking is geconstateerd dat Stichting Dunamare Onderwijsgroep
conform de afspraken op verantwoorde wijze haar werkzaamheden verricht.

5. Kanttekeningen
Een aandachtspunt is het tegenvallend resultaat bij twee individuele scholen. In de
begroting wordt hierop een duidelijke toelichting gegeven. Het tegenvallend
resultaat bij deze individuele scholen wordt gedekt uit de reserve van Stichting
Dunamare onderwijsgroep.
Op korte termijn zal de commissie Samenleving geïnformeerd worden over de
planontwikkeling m.b.t. beide scholen.

6. Bijlagen
Ter inzage wordt gelegd:
De begroting 2011 (bijlage A)
Aanvullende toelichting op Dunamare begroting/ openbare scholen 2011 n.a.v.
vragen van gemeente Haarlem/ bijdrage scholen aan centrale organisatie (bijlage B)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester

















































































































































Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441

Geachte leden van de Commissie Samenleving,

Bijgaand treft u de begroting 2011 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep aan.

Naar aanleiding van mijn toezegging tijdens de commissie Samenleving op 19 april
2011 om begrotingen en jaarverslagen van schoolbesturen voor openbaar onderwijs
tijdig ter informatie naar de commissie te sturen, informeer ik u over het volgende.

Na ontvangst van de door Stichting Dunamare Onderwijsgroep ingediende
begroting 2011 is, tijdens het overleg tussen de gemeente en genoemd
schoolbestuur, een aanvullende toelichting op de bijdrage van de scholen aan de
centrale organisatie gevraagd. Deze toelichting is op 11 april 2011 ontvangen.
Hierna is de reguliere interne ambtelijke procedure inzake de totale toetsing
inclusief de B&W-nota m.b.t. de voorliggende begroting 2011 van genoemd
schoolbestuur gevolgd.

Na besluitvorming in het College van B&W wordt het besluit thans ter informatie
aan uw commissie gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Jan Nieuwenburg

Aan leden van de Commissie Samenleving

Datum
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail
Bijlage(n)
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6 juni 2011
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Gemeente Haarlem

Jan Nieuwenburg
Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken
en onderwijs

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem



Fout! Onbekende schakeloptie-instructie.

Aanvullende toelichting op Dunamare begroting /Openbare scholen 2011 n.a.v. vragen
van de gemeente Haarlem.

Aanvullende toelichting op de bijdrage van de scholen aan de centrale organisatie:

Binnen Dunamare dragen alle scholen 6,5% van de lumpsumvergoeding af aan de
centraal organisatie. Van deze 6,5% wordt het Centraal Bureau bekostigd en wordt
tevens nieuw beleid ontwikkeld. Uit onderstaande schema blijkt dat circa 41% wordt
uitgeven aan personele lasten. De overige 59% zijn in onderstaande schema uitgesplitst
naar nieuw beleid, GMR, instellingslasten centraal bureau en investeringen Dunamare
breed (afschrijvingslasten). De Dunamare brede investeringen betreffen investeringen
voor alle Dunamare scholen. Door bepaalde investeringen gezamenlijk te doen, behaalt
Dunamare schaalvoordelen. Om die reden worden een groot aantal investeringen betaald
uit het centrale budget.

251658240

Overzicht belangrijkste uitgaven in relatie tot totale baat
%

Totale loonkosten 2.781.272,00 40,79

Alle collectieve uitgaven inzake perosneelsbeleid, nieuw beleid, ict&ict beheer etc…..

Nieuw Beleid 525.000,00 7,70
Afschrijvingen ICT 605.307,00 8,88 inclusief nieuwe investeringen 2011 ad €530K
PWC 90.000,00 1,32
Glasvezel/ADSL 175.000,00 2,57
Systeem/net beheer 496.000,00 7,27
DDIS 100.000,00 1,47
Uren inzet alle ICT projecten 467.000,00 6,85

Administratieve pakketten voor Finad, PSA en overig
Merces/Exact/20-20/licenties 335.000,00 4,91

Medezeggenschap 120.000,00 1,76

2.913.307,00 42,73
Overige instellingslasten
huisvesting 353.000,00 5,18
admin en beheerslaten 157.000,00 2,30
inventaris en apparatuur 90.000,00 1,32
Overige instellingslasten 200.000,00 2,93

De afgelopen 3 jaar is de formatie van het Centraal Bureau met circa 25% afgenomen
c.q. verkleind. De huidige formatie is circa 40 fte. Bij de start van Dunamare was het
aantal 53 fte.

Wat betreft het beleid is er in 2011 special aandacht voor:

 De ontwikkeling van leerkrachten, teamleiders en directies,
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 De groei en ontwikkeling van de totale ICT infrastructuur,
 Doorontwikkeling van en toepassen nieuwe ICT toepassingen en software etc.,
 De verdere professionalisering van het Centraal Bureau,
 Voortgang renovatie en/of nieuwbouw projecten (huisvesting).

Aanvullende toelichting op beloning van het College van Bestuur

Het college van bestuur bestaat uit 2 personen. De honorering van het bestuur is conform
de CAO van het voortgezet onderwijs. Het inkomen van de individuele leden van het
College van Bestuur bedraagt niet meer dan het vastgestelde ministerssalaris.

Het College van Bestuur is als volgt ingeschaald:

-Voorzitter College van Bestuur: schaal 18 CAO-VO

-Lid College van Bestuur: schaal 17 CAO-VO

Dunamare onderwijsgroep

6/04/2011


