
 

 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
 
 
Status: Besluitvormend 
 
 
 
 

  
Agendapunt:  
  
Onderwerp: Begroting 2013 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 
  
Datum:  4 februari 2013 
  
Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels 
  
Decosnummer: 28 
  
Informant: Leo Kortstee 
 E. l.kortstee@dalfsen.nl 
 T. (0529) 48 83 46 

 
  

 
 

 
 
Voorstel: 
De begroting 2013 van de Openbare Rechtspersoon Onderwijs Zwolle en Regio goed te keuren. 
 
 

 



 
 
 
 
 
Inleiding: 
Met de brief van 20 december 2012 biedt de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle 
en Regio de gemeentebesturen van Hattem, Ommen, Zwolle en Dalfsen de begroting 2013 ter 
goedkeuring aan.  
 
Argumenten: 
1.1 Op basis van de Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 

moet de de begroting ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd  
Op grond van de genoemde verordening (artikel 16) moet de begroting 2013 aan de gemeenteraad 
ter goedkeuring worden aangeboden. 
 
1.2 De begroting voldoet aan de gestelde eisen 
De begroting is gebaseerd op bekende feiten voor mogelijke opbrengsten en van verwachtingen voor 
kosten en risico’s en kent een positief meerjarenperspectief. Ook geeft de begroting op goede wijze 
inzage in ontwikkelingen, ambities en doelstellingen en hoe hieraan, rekening houdend met bestaande 
budgetten en bezuinigingen, invulling wordt gegeven.  
 
Kanttekeningen: 
1.2 Er zijn op onderdelen onzekerheden 
Op onderdelen, zoals de invoering van passend onderwijs, opgenomen bezuinigingstaakstellingen, 
ICT-ontwikkelingen en doordecentralisatie huisvesting zijn er onzekerheden.  
 
Alternatieven: 
Het alternatief is de begroting 2013 niet goed te keuren.  
 
Financiële dekking: 
In de begroting 2013 worden de financiën en de financiële situatie van het Openbaar Onderwijs Zwolle 
en Regio weergegeven. Het zijn de eigen middelen van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. 
Financiële risico’s zijn voor de gemeente niet aanwezig. Met de introductie van de openbare  
rechtspersoon is het openbaar onderwijs bestuurlijk al verzelfstandigd. Ook financieel is dit het geval.  
De exploitatie van de openbare rechtspersoon maakt geen onderdeel uit van de gemeentelijke 
begroting. Wel blijft de gemeente verantwoordelijk voor instandhouding van openbaar onderwijs. 
 
Communicatie: 
Na besluitvorming delen wij uw besluit aan Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio mede. 
 
Vervolg: 
• besluitvorming overige betrokken gemeenten 
Dit voorstel zal ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Hattem, Ommen 
en Zwolle. 
 
• nieuwe bestuursstructuur 
Vanaf 1 januari 2013 is Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio overgegaan in een Stichting. Vanaf de 
begroting 2014 en de jaarrekening 2013 worden dan ook de begrotingen en rekeningen ter informatie 
aangeboden via het RIS. 
 
Bijlagen: 

1. begroting 2013 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio; 
2. inhoudelijke beoordeling van de begroting 2013 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. 

 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart  
 
 



   
  
 
 
 
RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari, nummer 28; 
 
overwegende dat de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio met de brief van 
20 december 2012 de begroting ter goedkeuring heeft aangeboden; 
        
gelet op  artikel 16 van de Verordening openbare rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en 
Regio;  
 
gezien  dat de begroting 2013 van de Openbare Rechtsperoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 
voldoet aan de vereisten;      
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
de begroting 2013 van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio goed te 
keuren. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 maart 
2013. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


