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Onderwerp: Begroting 2023 scholengroep OPRON 

 

Geachte mevrouw Andreae,   

In december ontvingen wij de begroting 2023 van Scholengroep OPRON. Deze begroting is in de 

raad van 9 maart 2023 behandeld.  

 

Wij hebben de begroting beoordeeld vanuit ons 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.  

 

De begroting 2023 laat een positief resultaat zien van € 83.742. Ook het meerjarenperspectief 

2024-2027 staat in de groene cijfers. De kengetallen laten een positiever beeld zien dan in de 

begroting 2022 het geval was. De kengetallen voldoen aan de normen van het ministerie van OCW. 

De vragen die we naar aanleiding van de begroting hebben gesteld heeft u afdoende beantwoordt.  

 

De raad ziet dan ook geen aanleiding een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de begroting 

2023. 

 

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 2022 hebben wij een overleg 

gehad met uw Raad van Toezicht. In dit overleg hebben we het gehad over de jaarrekening 2020 en 

de (financiële) verwachtingen voor 2023. 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.   
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Met vriendelijke groet, 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

burgemeester 

H.J.W. Mulder 

secretaris 

 

 

 

 

 

 

 


