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Geachte mevrouw Bakker/beste Marian,   

In juni 2021 ontvingen wij het bestuursverslag en het financieel jaarverslag 2020 van Ultiem 

onderwijs. Deze begroting is in de raad van    oktober 2021 behandeld.  

 

Het jaar 2020 was door de Coronacrisis voor het onderwijs een bijzonder en intensief jaar waarin 

het onderwijs steeds weer flexibel moest inspelen op de dan geldende maatregelen. Wij hebben 

veel bewondering voor de manier waarop door Ultiem uitvoering is gegeven aan deze maatregelen 

en vragen die op de scholen afkwamen. Het snel en flexibel vormgeven van digitaal onderwijs, een 

beperkte bezetting en afstand in de klassen met alle organisatievragen die hierbij speelden. 

Daarnaast werd steeds in goed overleg flexibel uitvoering gegeven aan noodopvang. Complimenten 

hiervoor. 

 

Jaarstukken 2020 en zienswijze 

Wij hebben de begroting beoordeeld vanuit ons rol op het bewaken van toekomstbestendig 

openbaar onderwijs in onze gemeente. Vanuit die rol beperken we ons tot het beleid op 

hoofdlijnen, het exploitatieresultaat en de financiële kengetallen.  

 

De jaarrekening van Ultiem laat een negatief resultaat van ruim € 275.000 zien. Het begrote 

resultaat was ruim € 92.000 positief. U in uw jaarverslag en in uw overleg met wethouder Drenth 

toegelicht hoe deze verschillen zijn ontstaan en op welke wijze Ultiem werk aan de beheersing van 

de kosten.  

 

Er is voor de raad nu geen aanleiding om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de 

begroting. Wel is het van belang de ontwikkeling hierin goed in de gaten te houden en tijdig bij te 

sturen als hiertoe aanleiding bestaat. We blijven via het reguliere bestuurlijk overleg graag op de 

hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de financiële situatie. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

burgemeester 

H.J.W. Mulder 

secretaris 

 

 

 

 

 

 

 


