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Geachte mevrouw Andreae,   

In december ontvingen wij de begroting 2022 van Scholengroep OPRON. Deze begroting is in de 

raad van 28 april 2022 behandeld.  

 

Net als 2021 was door de Coronacrisis voor het onderwijs een bijzonder en intensief jaar, waarin 

het onderwijs flexibel moest inspelen op de ontwikkelingen en vraagstukken die dit met zich mee 

bracht.  

 

Begroting 2022  

Wij hebben de begroting beoordeeld vanuit onze rol met betrekking tot het bewaken van 

toekomstbestendig openbaar onderwijs. Vanuit die rol beperken we ons tot het beleid op 

hoofdlijnen, het exploitatieresultaat en de financiële kengetallen.  

Wat betreft het beleid op hoofdlijnen heeft u aangegeven te willen investeren in: 

• Onderwijs op maat en toekomstbestendig handelen. 

• Bestendigen personeelsbeleid ook gericht op het behoud van personeel.  

• Extra inzet op rekenonderwijs.  

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen die de kwaliteit van het onderwijs versterken.  

 

We hebben ook naar de financiële kengetallen gekeken en u naar aanleiding van de begroting een 

aantal vragen gesteld. Die heeft in uw brief van 10 januari jongstleden afdoende beantwoord.  

 

De begroting voor 2022 van OPRON laat een negatief resultaat zien van €369.566. Het 

meerjarenperspectief voor de jaren 2023 tot en met 2025 laten wel positieve begrotingssaldi zien. 

Het begrote negatieve resultaat voor 2022 wordt verklaard door de vereenvoudigde bekostiging 

primair onderwijs en de financiële verwerking van het wegvallen van een vordering van € 437.615. 

De aangeleverde kengetallen laten daardoor een negatiever beeld zien dan vorig kalenderjaar en 
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vallen grotendeels buiten de norm.  

 

Het weerstandsvermogen is een belangrijke pijler. U schat in dat het risico op een verslechtering 

van het weerstandsvermogen laag is omdat er op basis van de huidige omstandigheden goed zicht is 

op de ontwikkeling op de factoren van die van invloed zijn op dit kengetal. Ook geeft u aan welke 

mogelijkheden er zijn dit weerstandvermogen te versterken: verwachte positieve resultaten en 

daling van materiele activa.  

 

Dit is voor ons voldoende om af te zien van een zienswijze. Wel willen we nadrukkelijk onze zorg 

kenbaar maken over de verslechtering van de kengetallen. De ruimte om grote financiële 

tegenvallers op te vangen lijkt beperkt. We zijn benieuwd naar de resultaten van 2021 en stellen 

voor om dat ik het volgende bestuurlijk overleg te agenderen.  

 

Bestuurlijk artikel IX-overleg 

Volgens artikel IX van het tussen Scholengroep OPRON en de betrokken gemeenten gesloten 

convenant dient een artikel IX-overleg plaats te vinden. In november 2021 hebben wij een overleg 

gehad met de Raad van Toezicht. Wij stellen voor om medio juni een wat kleiner overleg te 

plannen met u en eventueel een RvT lid en in het najaar weer een overleg met de gehele Raad van 

Toezicht.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


