
 

 Kenmerk: 2018/884917 1/3 

 

Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Schikking overschrijdingsregeling openbaar onderwijs 

 

Nummer 2018/884917 

Portefeuillehouder Botter, J. 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling JOS 

Auteur Lelieveld, H. 

Telefoonnummer 023-5113069 

Email hlelieveld@haarlem.nl 

Kernboodschap  Er is een juridisch conflict ontstaan met de schoolbesturen van het bijzonder 

basisonderwijs over de overschrijdingsregeling van 2006 t/m 2008. De 

schoolbesturen zijn van mening dat zij recht hebben op een financiële vergoeding 

van de gemeente. De gemeente deelt deze opvatting niet. Dit geschil is voorgelegd 

aan de provincie en vervolgens de rechtbank. Deze heeft de zaak terugverwezen 

naar de provincie. De provincie heeft er vervolgens bij de gemeente en 

schoolbesturen op aangedrongen om tot een schikking te komen. Er is een 

akkoord bereikt op een schikkingsvoorstel van € 630.000.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie 

  

Relevante eerdere 

besluiten 

- Besluit kosten openbaar primair onderwijs 2011/49936 

- Programmabegroting 2019-2023 (pagina 252) 

- Programmabegroting 2018-2022 (pagina 216)  

Besluit College  

d.d. 12 maart 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel om € 630.000 uit te betalen aan 

de schoolbesturen bijzonder onderwijs als gevolg van het juridisch conflict 

over de overschrijdingsregeling 2006 tot en met 2008.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2011/01-maart/10:00/Vaststellen-kosten-openbaar-basisonderwijs-periode-2006-tot-en-met-2008/2010427540-BW-Nota-Vaststellen-kosten-openbaar-basisonderwijs-periode-2006-tot-en-met-2008.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/financiele-stukken/Begroting
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/financiele-stukken/Programmabegroting-2018-2022-1.pdf
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1. Inleiding  
Op grond van de overschrijdingsregeling in de Wet op het primair onderwijs (artikel 142 e.v. WPO) 

moet de gemeente vaststellen of zij voor de door haar in stand gehouden openbare scholen meer 

uitgaven heeft gedaan voor het personeel en de materiële instandhouding dan door het Rijk wordt 

bekostigd. Als dat het geval is, hebben bijzondere scholen aanspraak op een overschrijdingsbedrag, 

om er voor te zorgen dat het openbaar onderwijs niet wordt bevoordeeld en het bijzonder onderwijs 

en openbaar onderwijs gelijk worden bekostigd. De gemeente Haarlem heeft de 

overschrijdingsregeling voor het primair onderwijs voor de jaren 2006-2008 vastgesteld op nihil. De 

besturen van bijzonder onderwijs in Haarlem hebben tegen die besluiten administratief beroep 

ingesteld bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De besturen van bijzonder 

onderwijs in Haarlem menen recht te hebben op een overschrijdingsbedrag van ca. € 2,3 miljoen.  

 

De bijzondere scholen zijn een procedure gestart. De provincie Noord-Holland heeft de gemeente in 

deze procedure in het gelijk gesteld, waarna beroep bij de rechtbank leidde tot ene opdracht aan de 

provincie om de grondslag voor haar uitspraak te herzien. In overleg met de provincie, de bijzondere 

scholen en  de gemeente is afgesproken een schikkingstraject in te gaan. Hieruit is een definitief 

schikkingsvoorstel gekomen, waarin beide partijen zich kunnen vinden.  

2. Besluitpunten college 

1. Akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel om € 630.000 uit te betalen aan de 

schoolbesturen bijzonder onderwijs als gevolg van het juridisch conflict over de 

overschrijdingsregeling 2006 tot en met 2008.  

 

3. Beoogd resultaat 

Door in te stemmen met het schikkingsvoorstel wordt een verder juridisch traject voorkomen en kan 

dit al jaren lopende dossier worden gesloten.  

 

4. Argumenten 

1. Met dit besluit kan het dossier rond de overschrijdingsregeling worden gesloten 

Beide partijen accepteren de uitkomst van de schikking. Hiermee kan dit dossier worden afgesloten 

en komt een lange procedure ten einde.  

 

2. Dit besluit voorkomt jarenlange aanvullende inzet en kosten in dit dossier 
Hoewel de gemeente vindt dat ze in het gelijk staat, vergt gelijk krijgen in dit soort procedures veel 

tijd en inspanning. Verder is de expertise op het gebied van de overschrijdingsregeling landelijk zeer 

beperkt aangezien de regeling (bijna) niet meer voorkomt. Hierdoor zal in een procedure de 

beoordelaar terugvallen op de letterlijke wetteksten uit begin van de vorige eeuw. Dit maakt de 

uitkomst van de procedure onzeker. 
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Verder zal na de uitspraak van de provincie en de uitspraak van de rechtbank een laatste oordeel aan 

de Raad van State gevraagd kunnen worden. Dat betekent voor beide partijen dat de procedure nog 

een aantal jaren zal voortslepen met alle tijd en inspanning tot gevolg. Dit naast de financiële 

gevolgen juridische en inhoudelijke expertise die benodigd is om de procedure te kunnen voeren. 

 

3. Dit is de laatste periode waarop de overschrijdingsregeling van toepassing is  
Het openbaar onderwijs is na 2008 verzelfstandigd. Voor de jaren na 2008 hoefde geen 

overschrijdingsregeling meer te worden toegepast. Een eventuele schikking heeft dus 

geen precedentwerking naar andere jaren. 

 

4. Het is niet 100% zeker dat de gemeente in het gelijk wordt gesteld bij een eventuele procedure 

Wat blijft, is dat nooit zeker is of de gemeente ook daadwerkelijk haar gelijk krijgt. Als het bijzonder 
onderwijs op één of meer punten gelijk zou krijgen, zou daar ook een aanzienlijk bedrag mee 
gemoeid kunnen zijn. 
 
5. Financiën 
De lasten van deze schikking ad € 630.000 op te nemen in de jaarrekening 2018. 
 

De overschrijdingsregeling is als risico benoemd in risicoparagraaf bij de begroting.  

De overschrijdingsregeling is als 2e risico benoemd met een maximaal gevolg van € 2,5 miljoen en 

een inschatting van de benodigde capaciteit van € 1,0 miljoen.  
 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. De gemeente is nog steeds van mening dat in de periode 2006 tot en met 2008 aan het openbaar 

onderwijs niet meer is uitgegeven dan de rijksvergoeding toelaat  

De gemeente is van mening dat zij in deze zaak correct heeft gehandeld en dat de berekening van de 

overschrijdingsregeling op 0 uitkomt. Ons inziens is in de periode 2006-2008 het openbaar onderwijs 

niet bevoordeeld boven het bijzonder onderwijs. Toch stellen we voor akkoord te gaan met de 

schikking om een jarenlange procedure en bijbehorende kosten te voorkomen.   

 

6. Uitvoering 

Wanneer met het voorstel wordt ingestemd, wordt de overeenkomst getekend en wordt het 

overeengekomen bedrag overgemaakt aan Salomo. Salomo verdeelt dit vervolgens onder de 

schoolbesturen voor bijzonder onderwijs in Haarlem volgens een overeengekomen systematiek 

(gebaseerd op het leerlingenaantal in de periode 2006 tot en met 2008).  

 

7. Bijlagen 

1. Vaststellingsovereenkomst 

 


