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1. Het college neemt kennis van de begroting van 2013 van Stichting Spaarnesant . 
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving. 
4. De betrokkenen ontvangen na de besluitvorming informatie over dit besluit. 
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DOEL: Besluiten 
Het College is bevoegd kennis te nemen van de begroting 2013 van Stichting Spaarnesant in het kader 
van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 48, lid 12 en de Wet op de Expertisecentra, artikel 51, lid 
12 op het gebied van in stand houding primair onderwijs, de statuten van de Stichting (art. 22) en het 
raadsbesluit van 31 mei 2011. Daarin wordt de toezichthoudende  taak van de gemeente aan het College 
van B en W gemandateerd. Met betrekking tot de financiële jaarstukken van de Stichting betreft de  
genoemde toezichthoudende taak conform de wet het kennisnemen van de financiële jaarstukken.  
 
Het bestuur van Stichting Spaarnesant heeft haar begroting 2013 ter kennisname ingediend. 
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Onderwerp:  Begroting 2013 Stichting Spaarnesant 
Reg. Nummer: 2013/49822 
 
1. Inleiding 
Het  college neemt kennis van de begroting 2013 van Stichting Spaarnesant op 
grond van de mandatering zoals vastgelegd in de Raadsnota van 31 mei 2011. In 
deze nota is de toezichthoudende rol van de Raad aan het college gemandateerd, 
geldend voor het huidige bestuurssysteem. Wanneer overgegaan wordt naar een 
Raad van Toezicht model moet deze mandatering opnieuw geregeld worden, 
hetgeen in een separate nota gebeurt. 
 
De begroting 2013  wordt later in het jaar geagendeerd, omdat de begroting intern 
getoetst wordt door diverse afdelingen, waarna een bestuurlijk overleg plaatsvindt 
voor de afstemming. Daarna  kan de nota in deze vorm gepresenteerd worden. 
  
2. Besluitpunten college van B&W 

 
1. Het college neemt kennis van de begroting van 2013 van Stichting 

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

 
 
3. Beoogd resultaat 
Het uitvoeren van het openbaar basis en speciaal onderwijs door  Spaarnesant in 
Haarlem. 
 
4. Argumenten 
Uitvoeren van openbaar primair basis en speciaal onderwijs geschiedt verantwoord 
Sinds 1 januari 2009 voert de Stichting zelfstandig de realisering van openbaar 
primair onderwijs uit. Dit gebeurt op basis van een raadsbesluit uit december 2008, 
waarin vastgelegd is aan welke eisen de Stichting dient te voldoen en welke 
financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Over de begroting is in februari 2013 
bestuurlijk overleg geweest met de stichting. Naar aanleiding van deze bespreking 
is geconstateerd dat Stichting Spaarnesant op verantwoorde wijze haar 
werkzaamheden verricht. 
 
De begroting 2013 is realistisch opgesteld 
De begroting van Stichting Spaarnesant is een transparante realistische begroting.  
De begroting bevat een uitgebreide toelichting. Er wordt ingegaan  op de 
uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het tot stand komen van de baten en lasten.  
De bruidsschat die Spaarnesant vanaf 2009 tot en met 2012 heeft ontvangen van de 
gemeente Haarlem in verband met de verzelfstandiging komt met ingang van deze 
begroting te vervallen. Naast het wegvallen van de bruidsschat is ook rekening 
gehouden met de afbouw van de subsidie paramedische zorg en de ID banen. 
Gezien de bovengenoemde ontwikkelingen wordt verwacht de begroting van 2013 
te sluiten  met een tekort van -€369.890. Hierop is in de voorgaande jaren 
geanticipeerd door een reserve op te bouwen (€875.000). 
Deze reserve zorgt voor de dekking van dit eenmalige tekort.  
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In het derde kwartaal van 2013 wordt de meerjarenbegroting 2014-2017 
opgeleverd, waarin wordt uitgegaan van een structureel sluitende meer-jaren 
begroting. Met  deze  meerjarenbegroting, waarin maatregelen genomen zijn om de 
begroting sluitend te houden in de komende periode,  wordt duidelijk dat 
Spaarnesant zijn reserves in de komende tijd niet verder meer hoeft aan te spreken. 
Deze begroting wordt in een separate nota aan het college voorgelegd. 
 
 
5.Kanttekeningen 
Geen 
 
6. Uitvoering 
Stichting Spaarnesant verzorgt het openbaar primair onderwijs in Haarlem 
 
7. Bijlagen 
Begroting 2013 Stichting Spaarnesant is ter inzage gelegd.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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