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In de afgelopen periode hebben de schoolbesturen, samen met de gemeente en de
kinderopvangorganisaties een vestigingsplan opgesteld. Dit vestigingsplan wordt bij
doordecentralisatie het uitgangspunt van handelen. De financiële consequenties zijn
doorgerekend in een eerste businesscase en geven vertrouwen. Vooruitlopend op de
doordecentralisatie (planning 1 januari 2017) hebben schoolbesturen daarom gevraagd
om nu al verantwoordelijkheid ten aanzien van de jaarschijven tot de doordecentralisatie
op zich te mogen nemen. Omdat dit aansluit bij het beleid van de gemeente om de
verantwoordelijkheid, waar mogelijk en verantwoord over te dragen aan het
maatschappelijk middenveld, wordt voorgesteld de schoolbesturen voor de uitvoering van
de tweede jaarschijf de verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij voor de tweede jaarschijf
om een bedrag van € 1.460.140,-.
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Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering

Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 december 2015 20:00

Besluit

De commissie adviseert dit stuk te agenderen als hamerstuk in de raad van 15 december
2015.

