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Een aanzienlijk deel van de gemeenten heeft de afgelopen
jaren het bestuur over zijn openbare scholen verzelfstandigd.
Er zijn gemeenten die zich oriënteren op een mogelijke
verzelfstandiging. Andere gemeenten zijn bezig met de
concrete voorbereiding van de bestuurlijke overdracht.
Sommige gemeenten kiezen bewust voor handhaving van
de huidige integrale bestuursvorm.

Afhankelijk van de beoogde doelstellingen en concrete
situatie kan een gemeentebestuur voor het besturen van
het openbaar onderwijs uit verschillende bestuursvormen
kiezen. In enkele gevallen besluit een gemeentebestuur
een verdere stap op het pad van de verzelfstandiging te
zetten door de bestuurscommissie om te zetten in bijvoor-
beeld een stichting openbaar onderwijs. 

De wetgever geeft een gemeentebestuur grote vrijheid 
om te bepalen welke taken en bevoegdheden aan de
bestuurscommissie worden overgedragen. In het licht van
de groeiende autonomie en financiële verantwoordelijkheid
is voor een schoolbestuur – en dus ook voor een
bestuurscommissie – het financiële beleid en beheer een
belangrijk aandachtspunt. In de praktijk komen op dat ter-
rein verschillende arrangementen voor. In het ene geval
regelt de bestuurscommissie – met uitzondering van de
formele vaststelling van de begroting en rekening – zelf
alle financiële zaken. In het andere geval regelt het
gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie nog
zoveel mogelijk zelf. Tussen die twee polen liggen, zo
blijkt uit de praktijk, talloze varianten. Uit contacten met
bestuurscommissies blijkt verder dat de commissies nogal
eens onvoldoende zicht hebben op de financiële positie
van het openbaar onderwijs. 

Zonder afbreuk te willen doen aan de gemeentelijke 
autonomie om te bepalen welke taken en bevoegdheden
aan een bestuurscommissie worden overgedragen, pleit
VOS/ABB er voor de financiële verhouding tussen gemeente-
bestuur en bestuurscommissie helder te regelen en daar-
over met elkaar duidelijke afspraken te maken. Dat kan bij
de start van een bestuurscommissie, maar geldt ook voor

een commissie die al een aantal jaren functioneert en
waar de behoefte aanwezig is de (financiële) zaken 
weer eens goed op een rijtje te zetten. Een zelfstandige
opererende bestuurscommissie zal bijvoorbeeld rekening
moeten houden met de ‘spelregels’ die de gemeente vast-
stelt als het gaat om de financiële huishouding. Wat voor
afspraken maakt de commissie hierover met de gemeente
en in hoeverre kan hiervan worden afgeweken? VOS/ABB
pleit voor een goede en bovenal transparante relatie tussen
gemeente en bestuurscommissie. Conform die lijn van
overleg en afstemming is de tekst van de brochure na
overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
tot stand gekomen. 

Philip Geelkerken
directeur VOS/ABB
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1.1 Uitgangspunten

VOS/ABB is voorstander van een zelfstandig bestuur van
het openbaar onderwijs. Op die manier kan een bestuur de
beste randvoorwaarden scheppen voor kwalitatief sterk
onderwijs op de openbare scholen.
Veel verzelfstandigde besturen werken in de vorm van een
bestuurscommissie. In een aantal andere gevallen over-
wegen gemeenten een bestuurscommissie in te stellen en
het bestuur over de openbare scholen aan die commissie
over te dragen. 
Het openbaar onderwijs heeft dan een eigen bestuur,
maar dat bestuur blijft onderdeel van en werkt nog steeds
onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De
bestuurscommissie is geen zelfstandige rechtspersoon,
maar een bestuursorgaan van de gemeente. Daarom is de
bestuurscommissie gebonden aan een aantal gemeentelijke
regels, met name op het terrein van de financiën. Het is
belangrijk de financiële ruimte van de bestuurscommissie
ten opzichte van het gemeentebestuur vanaf het begin van
de verzelfstandiging degelijk en transparant te regelen.
Om die helderheid te bevorderen, is het verstandig de
bestuurscommissie ook op het terrein van de financiën
een zelfstandige positie te geven, die materieel zoveel
mogelijk overeenkomt met de positie van bijvoorbeeld 
een stichting openbaar onderwijs of een openbare rechts-
persoon. 

De volgende motieven liggen daaraan ten grondslag:

• Een bestuur dat de functie van bevoegd gezag van één
of meer scholen uitoefent, is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs. Om die verantwoordelijk-
heid waar te kunnen maken, moet het bestuur op alle
relevante aspecten sturend kunnen optreden. De finan-
ciën vormen een belangrijk aspect. Het bestuur moet
een goed zicht hebben op de financiële situatie nu en in
de toekomst, moet een eigen financieel beleid kunnen
ontwikkelen en moet zelf beslissingen kunnen nemen
over de inrichting en opzet van een adequaat en 
efficiënt financieel beheer.

• In 2006 wordt voor het primair onderwijs een systeem
van lumpsumbekostiging ingevoerd. Daarmee neemt de
verantwoordelijkheid van elk schoolbestuur en dus ook
van de bestuurscommissie toe. Een bestuurscommissie
kan die groeiende verantwoordelijkheid alleen waar-
maken, als zij zelfstandig financieel beleid kan ontwik-
kelen en toepassen.

• Hoe beter de (financiële) verzelfstandiging van de
bestuurscommissie is uitgewerkt, hoe gemakkelijker in
de toekomst een mogelijke stap naar een verdere ver-
zelfstandiging – bijvoorbeeld naar de stichting openbaar
onderwijs of de openbare rechtspersoon – kan worden
gezet. 

De opstelling van een financieel statuut biedt naar de
mening van VOS/ABB een goed handvat om de relatie 
tussen het gemeentebestuur en de bestuurscommissie 
te regelen. 
Het financieel statuut regelt de verhouding tussen de
bestuurscommissie en het gemeentebestuur op financieel
terrein, zodat de bestuurscommissie vervolgens een vol-
waardig eigen financieel beleid en beheer kan voeren. 
Met een financieel statuut wordt gedoeld op het geheel
van afspraken. De vorm waarin een en ander bestuurlijk-
juridisch wordt gegoten, is minder relevant. Betrokkenen
kunnen daar een eigen invulling aan geven. 
Deze brochure bevat een voorbeeld dat de status heeft
van een convenant en dat kan worden gebruikt als uit-
gangspunt voor een discussie. Dit om tot uitdrukking te
brengen dat het gaat om afspraken die in onderling over-
leg worden gemaakt en waarvoor bij beide partners – de
gemeente én de bestuurscommissie – draagvlak moet
zijn. Indien of de gemeente of de bestuurscommissie het
financieel statuut eenzijdig vaststelt, zal dat in de praktijk
niet of onvoldoende werken en zijn doel voorbijschieten.

De relatie tussen bestuurscommissie en het gemeente-
bestuur is tweeledig. 
Ten eerste: het gemeentebestuur als eindverantwoordelijke
voor het openbaar onderwijs binnen de gemeente. Het
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gemeentebestuur draagt weliswaar het bevoegd gezag
over aan de bestuurscommissie, maar behoudt een toe-
zichthoudende rol. 
Ten tweede: het gemeentebestuur als beleidsbepaler voor
lokaal onderwijsbeleid, waarbinnen de bestuurscommissie
één van de uitvoerende schoolbesturen is.
Bij het financieel statuut gaat het om de eerste relatie.

Voor welke doelgroep is het financieel statuut relevant?
Het opstellen van een dergelijk financieel statuut is op de
eerste plaats van belang voor die gemeenten, die over-
wegen een bestuurscommissie in te stellen. Echter ook
voor een al jarenlang functionerende bestuurscommissie
kan het belangrijk zijn om in overleg met het gemeente-
bestuur de bestaande relatie en afspraken te herijken en
een dergelijk statuut te ontwikkelen.

Resumerend hanteert VOS/ABB een aantal uitgangspunten
dat de inhoud van het financiële statuut (mede) bepaalt:

• een volledig zelfstandig werkende bestuurscommissie,
als ware het een zelfstandige rechtspersoon; 

• de invoering van de lumpsumbekostiging in het primair
onderwijs in 2006; 

• het maken van afspraken op een aantal deelterreinen,
waarin de verschillende aspecten van de (financiële)
verzelfstandiging allemaal goed op elkaar afgestemd
zijn. Het geheel van afspraken vormt een financieel 
statuut dat als model beschouwd kan worden. 

1.2 Inhoud brochure

Hoofdstuk 2 gaat nader in op de bestuurlijke en juridische
positie van de bestuurscommissie als onderdeel van het
gemeentebestuur. Hoofdstuk 3 somt de elementen of
onderdelen op, die tezamen deel uitmaken van het finan-
cieel statuut. Daarna wordt in hoofdstuk 4 een aantal voor-
waarden geformuleerd waaraan idealiter voldaan moet
worden om tot de opstelling van een adequaat en goed
werkend financieel statuut te kunnen komen. De uitwerking
van de verschillende elementen van het financieel statuut
is het onderwerp van hoofdstuk 5. Het zesde hoofdstuk
behandelt de vraag aan welke voorwaarden voor een
bestuurscommissie voldaan zou moeten worden om ‘ja’ te

zeggen tegen de afspraken, die in het financieel statuut
zijn vastgelegd. Hoofdstuk 7 bespreekt enige aspecten
van het financieel management en de financiële organisatie,
waarvoor de bestuurscommissie ook verantwoordelijkheid
draagt. Ten slotte bevat hoofdstuk 8 een model van een
financieel statuut, dat de betrokken partijen kunnen gebruiken
bij het voeren van overleg en het maken van afspraken
over de financiële relatie tussen het gemeentebestuur en
de bestuurscommissie. 
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2.1 Relatie gemeentebestuur – bestuurs-
commissie 

De gemeenteraad kan besluiten het bestuur van één of
meer openbare scholen over te dragen aan een bestuurs-
commissie ex artikel 83 van de Gemeentewet. In een
gemeentelijke regeling (nader aan te duiden als ‘verorde-
ning’) bepaalt de gemeenteraad de taken, bevoegdheden,
samenstelling en werkwijze van de bestuurscommissie. De
bestuurscommissie is een bestuursorgaan van de gemeen-
te en maakt daarom deel uit van de bestuurlijke organisatie
van die gemeente. 

Het college van B & W is van rechtswege het bevoegd
gezag van de openbare school en kan sinds 7 maart
2002 zijn bestuurstaken overdragen aan een door hem in
te stellen bestuurscommissie. Artikel 1 van diverse onder-
wijswetten geeft echter aan dat de gemeenteraad bepaalt
of en onder welke voorwaarden een ander orgaan dan het
college van B & W de functie van bevoegd gezag van de
openbare school uitoefent. Derhalve berust de bevoegd-
heid tot instelling van een bestuurscommissie voor het
openbaar onderwijs nog steeds bij de gemeenteraad. 
Het voorstel voor de wet dualisering gemeentelijke mede-
bewindsbevoegdheden, in juni 2004 aangenomen door de
Tweede Kamer, brengt in deze verhouding geen wijziging
aan.

De bestuurstaak van de bestuurscommissie beperkt 
zich tot het grondgebied van de gemeente. De bestuurs-
commissie kan dus niet als regionaal schoolbestuur dienst
doen. De bestuurscommissie is voorts géén rechtspersoon. 
Kijkend naar de relatie tussen de bestuurscommissie en
de andere bestuursorganen van de gemeente (de gemeente-
raad, het college van B & W en de burgemeester) zijn met

name onderstaande elementen voor de positie van de
bestuurscommissie belangrijk:
• de gemeenteraad kan zelf bepalen welke school-

bestuurlijke taken en bevoegdheden worden overge-
dragen aan de bestuurscommissie. Dat kunnen dus 
alle of een deel van de schoolbestuurlijke taken zijn, 
die de wetgever in de onderwijswetgeving aan het
bevoegd gezag van een school heeft toegekend. De
Gemeentewet heeft echter bepaald dat de bevoegdheid
tot vaststelling van de begroting en de rekening niet
kan worden overgedragen aan een bestuurscommissie.
De bestuurscommissie ontbeert dus het formele 
budgetrecht waar het de vaststelling van de begroting
en rekening van de onder haar bestuur staande scholen
betreft.

• in de verordening kan de gemeenteraad voorts bepalen
dat bepaalde besluiten van de bestuurscommissie de
goedkeuring van de gemeente nodig hebben.

• weliswaar worden via de verordening bevoegdheden
aan de bestuurscommissie overgedragen, maar de
gemeenteraad heeft wel de bevoegdheid besluiten van
de bestuurscommissie te schorsen en te vernietigen.
De gemeenteraad kan de bevoegdheid tot schorsing
van besluiten van de bestuurscommissie overdragen
aan het college van B & W.

• omdat de bestuurscommissie geen rechtspersoon is,
kan de bestuurscommissie niet zelfstandig in het maat-
schappelijk verkeer drager van rechten en plichten zijn.
Moet bijvoorbeeld een contract worden afgesloten of
moet het besluit worden genomen om deel te nemen 
in een stichting, dan heeft de bestuurscommissie daar-
voor altijd de medewerking nodig van een van de andere
bestuursorganen van de gemeente.

Als een gemeentebestuur het bestuur over het openbaar
onderwijs aan een bestuurscommissie overdraagt, is het 
– zoals hierboven aangegeven – belangrijk om de relatie
tussen gemeentebestuur en bestuurscommissie goed en
helder te regelen. 
Dan verdient het aanbeveling dat:
a. de gemeenteraad alle schoolbestuurlijke taken en
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bevoegdheden – voor zover de Gemeentewet en de
onderwijswetgeving dat toestaan – overdraagt aan de
bestuurscommissie;

b. de gemeenteraad bij de vaststelling van de verordening
zo min mogelijk dan wel geen gebruik maakt van de
bevoegdheid besluiten van de bestuurscommissie te
onderwerpen aan een regime van goedkeuring;

c. de gemeenteraad in de verordening regelt dat de
bestuurscommissie in materieel opzicht het budget-
recht uitoefent;

d. via mandaat en delegatie de bestuurscommissie 
– ondanks het ontbreken van rechtspersoonlijkheid – 
zo wordt toegerust, dat zij zo zelfstandig mogelijk aan
het maatschappelijk verkeer kan deelnemen.

2.2 Materieel budgetrecht

Zoals aangegeven, kan de gemeenteraad het formele 
budgetrecht niet overdragen aan een bestuurscommissie.
Het is wel mogelijk dat de bestuurscommissie feitelijk het
budgetrecht uitoefent. Het verdient aanbeveling dit feitelijk
of materieel budgetrecht nadrukkelijk in de verordening 
te verankeren, bestaande uit de volgende elementen:
• De bestuurscommissie stelt voor een bepaalde datum

een begroting op, waarin de inkomsten en uitgaven
voor de openbare scholen zijn opgenomen;

• Het college van B & W keurt de opgestelde begroting
goed, waarna de cijfers van de begroting worden inge-
past in de gemeentelijke begroting, die de gemeente-
raad vaststelt; 

• Het college van B & W kan alleen zijn goedkeuring 
aan de opgestelde begroting onthouden wanneer deze
in strijd is met het recht, het algemeen of financieel
belang van de gemeente;

• De bestuurscommissie stelt voor een bepaalde datum
een rekening op;

• De bestuurscommissie overlegt daarbij een accoun-
tantsverklaring;

• Het college van B & W keurt de opgestelde rekening
goed, waarna de cijfers van de rekening worden inge-
past in de gemeentelijke rekening, die de gemeente-
raad vaststelt. ;

• Het college van B & W kan alleen zijn goedkeuring 
aan de opgestelde rekening onthouden wanneer deze 

in strijd is met het recht, het algemeen of financieel
belang van de gemeente.

Bovenstaande procedure kan als volgt in een artikel van
de verordening van de bestuurscommissie worden vast-
gelegd.

Artikel x Financiën en verslaglegging
1. De commissie stelt jaarlijks vóór (datum) de begroting

met toelichting en vóór (datum) de rekening met toe-
lichting op.

2. De commissie stuurt binnen 2 weken na de opstel-
ling de begroting en de rekening met de daarbij
horende toelichting, zoals genoemd in het eerste lid
van dit artikel, aan het college.

3. Het college neemt de begroting en rekening onge-
wijzigd over, tenzij deze naar het oordeel van het 
college in strijd zijn met de wet, het algemeen of
financieel belang van de gemeente .

4. Het college stelt de raad voor de begroting en 
rekening als onderdeel op te nemen in de gemeente-
begroting en de gemeenterekening. 

2.3 Gemeentelijke comptabiliteits-
voorschriften2

In hoeverre is de bestuurscommissie bij de opstelling en
inrichting van de begroting en rekening gebonden aan
bepaalde gemeentelijke eisen (gemeentelijke comptabili-
teitsvoorschriften)? 
Noch in de Gemeentewet, noch in het ‘Besluit begroting 
en verantwoording provincies en gemeenten’, waaraan de
gemeente gebonden is, zijn specifieke regels opgenomen
over het financiële beheer en de financiële inrichting van
de bestuurscommissies. Het gemeentebestuur heeft daar-
door grote vrijheid bij de invulling van de financiële relatie
met de bestuurscommissie. 
Ligt het in de rede dat het gemeentebestuur – gelet op de
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inpassing in de gemeentelijke begroting en rekening – de
bestuurscommissie voorschrijft hoe de commissie de door
haar vast te stellen begroting en rekening inricht?
Uitgangspunt moet zijn dat een opzet wordt gekozen die
de bestuurscommissie als bevoegd gezag van de scholen
optimaal inzicht biedt en blijft bieden in de financiële positie
van het openbaar onderwijs. 
Als de bestuurscommissie een opzet en systematiek wil,
die afwijkt van de gemeentelijke, dan dient de bestuurs-
commissie zoveel mogelijk de vrijheid te krijgen voor die
eigen opzet en systematiek. Beide besturen moeten in
overleg tot een zo goed mogelijke afstemming komen.
Overigens geldt dat – in navolging van het voortgezet
onderwijs – ook voor het primair onderwijs in 2005 een
regeling inzake het financiële jaarverslag wettelijk verplicht
wordt. De inrichting van dat jaarverslag zal invloed hebben
op de opzet en inrichting van de begroting en rekening en
het financieel beheer. 

2.4 Optreden in het maatschappelijk verkeer

De burgemeester is bevoegd de gemeente te vertegen-
woordigen. Die vertegenwoordigingsbevoegdheid geldt als
de gemeente in privaatrechtelijk opzicht aan het maat-
schappelijk verkeer deelneemt (bijvoorbeeld bij het 
sluiten van een overeenkomst). De burgemeester kan die
bevoegdheid tot vertegenwoordiging opdragen aan een
door hem aan te wijzen persoon. Het is praktisch om 
van deze mogelijkheid tot mandaat gebruik te maken. 
De burgemeester kan een algemeen mandaatbesluit vast-
stellen, waarin bijvoorbeeld de voorzitter van de bestuurs-
commissie wordt gemandateerd om voor de bestuurs-
commissie de vereiste civielrechtelijke handelingen te
verrichten.

Het kan voorkomen dat de bestuurscommissie overweegt
deel te nemen in een stichting of vereniging. Denk bijvoor-
beeld aan deelneming in een centrale dienst of in een
stichting samenwerkingsverband WSNS, vmbo-zorg of
bestuurlijke krachtenbundeling. Formeel beslist het college
van B & W daarover (artikel 160, tweede lid, Gemeente-
wet). Via de verordening kan deze bevoegdheid, voor
zover die betrekking heeft op onderwijstaken, worden
overgedragen aan de bestuurscommissie.

2.5 Juridische basis financieel statuut

Het is van groot belang dat de zelfstandige financiële 
positie van de bestuurscommissie goed wordt geregeld.
De verordening is de plaats om de basis voor die positie
van de bestuurscommissie te verankeren: de verordening
wordt immers vastgesteld door de gemeenteraad.
In deze verordening kan worden bepaald dat de betrokken
gemeentelijke bestuursorganen (het college van B & W en
de bestuurscommissie) zorgdragen voor een financieel
statuut. Hieronder treft u een voorbeeld van zo’n bepaling
aan. Uitgangspunt is dat het financieel statuut in overleg
tussen bestuurscommissie en college van B & W wordt
vastgesteld en eventueel wordt gewijzigd. Zonder beider
instemming kan het statuut niet tot stand komen, noch
worden gewijzigd. Daarmee heeft het financieel statuut 
het karakter van een convenant.

Artikel y financieel statuut
1. De commissie en het college stellen in overleg een

financieel statuut vast dat regels bevat over het door
de commissie te voeren financieel beleid en beheer
en over de relatie tussen de commissie en de
gemeente betreffende dit financieel beleid en
beheer.

2. Het financieel statuut voorziet in ieder geval in een
regeling omtrent:
a. De inhoud en opstelling van een beginbalans;
b. De organisatie en bekostiging van de onder-

steuning op het terrein van de administratie, het
beheer en bestuur;

c. De procedure voor de vaststelling van de begro-
ting en rekening;

d. De verantwoording van het gevoerde beleid door
de commissie aan het gemeentebestuur;

e. Een geschillenregeling betreffende uitleg en toe-
passing van het financieel statuut.

3. De commissie en het college kunnen voorstellen 
het vastgestelde financieel statuut te wijzigen. 
Elke wijziging van het financieel statuut behoeft de
instemming van de commissie en het college. 
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In het financieel statuut worden met betrekking tot een
aantal elementen de volgende afspraken tussen de bestuurs-
commissie en het gemeentebestuur benoemd en uitge-
werkt:

• Het maken van een beginbalans (= nulmeting), waarin
alle financiële middelen, personele middelen, de staat
van onderhoud van gebouwen, de bestaande dienst-
verleningsovereenkomsten en de reserves en voor-
zieningen worden geïnventariseerd. Eventuele andere
lopende verplichtingen die in de balans geen plaats 
kunnen krijgen worden eveneens in beeld gebracht.
Vervolgens wordt de beginbalans vastgesteld inclusief
overeengekomen oplossingen voor mogelijke knelpunten
die manifest zijn geworden bij het opstellen van de
beginbalans;

• In relatie met de exploitatie een ‘blauwdruk’ van de
inrichting, kosten en eventueel het over te nemen 
personeel voor de bestuursondersteuning en boven-
schoolse taken;

• Een overzicht van de op te stellen financiële stukken
door de bestuurscommissie, zijnde een meerjaren-
begroting en jaarrekening en criteria of voorwaarden,
waaraan deze moeten voldoen;

• Een overzicht van in te dienen inhoudelijk stukken zoals
jaarplan, jaarverslag en eventuele tussenrapportage en
criteria of voorwaarden, waaraan deze moeten voldoen;

• Een tijdsplanning, wanneer stukken worden ingediend,
reactietermijn en wijze van bespreken en vaststelling
door de gemeenteraad;

• Een geschillenregeling in geval er geen overeenstem-
ming wordt bereikt over één van deze zaken.

De inhoud van het financieel statuut is het resultaat van
overleg en onderhandelingen. Het gemeentebestuur moet
dus een gesprekspartner en onderhandelaar hebben. Het

komt voor dat het aantreden van de bestuurscommissie
als het ware het slotstuk is van het verzelfstandigings-
proces. De beslissingen over de verzelfstandiging en de
condities waaronder de verzelfstandiging plaatsvindt, zijn
dan vaak al genomen. 
Als het gemeentebestuur het bestuur van het openbaar
onderwijs aan een bestuurscommissie wil overdragen, is
het essentieel om ruim vóór het definitieve besluit wordt
genomen een bestuurscommissie te formeren. Deze
‘bestuurscommissie in oprichting’ (i.o.) kan dan de functie
van gesprekspartner en onderhandelaar uitoefenen.

Als er al een bestuurscommissie functioneert en het 
wenselijk wordt geacht alsnog een financieel statuut op te
stellen, is het evident dat de zittende bestuurscommissie
de gesprekspartner en onderhandelaar is.
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De relatie tussen bestuurscommissie en het
gemeentebestuur moet eenduidig en helder zijn.

De bestuurscommissie wordt bevoegd gezag van de open-
bare scholen en is – op basis van een gemeentelijke ver-
ordening – verantwoordelijk voor alle openbare scholen,
het onderwijs op de scholen en het verzorgen van de rand-
voorwaarden hiervoor. Ze richt de organisatie naar eigen
inzicht in.
Het gemeentebestuur houdt toezicht op de instandhouding
van het openbaar onderwijs. Zonder toestemming van de
gemeenteraad kan een openbare school niet worden
opgeheven en in het geval van onzorgvuldig beheer neemt
het gemeentebestuur maatregelen om dat te verbeteren. 
De gemeenteraad behoudt formeel het budgetrecht. 
Dat betekent dat hij de gemeentebegroting en gemeente-
rekening vaststelt, inclusief de begroting en rekening van
de bestuurscommissie. Dit stelt eisen aan termijnen van
indiening, waarbij rekening wordt gehouden met het gegeven
dat voor de gemeente het kalenderjaar boekjaar is. 
Er moet overeenstemming zijn over de inrichting van de
financiële stukken van de bestuurscommissie. De gemeen-
te moet bereid zijn de bestuurscommissie zoveel mogelijk
autonomie te geven met betrekking tot het financieel
beleid (materieel budgetrecht) en het financieel beheer. 
Dit moet in de verordening worden vastgelegd. Er zullen
tevens afspraken gemaakt moeten worden over eventuele
onder- en overschrijdingen op de exploitatie binnen de 
termijn van de vijfjaarlijkse afrekening.
De gemeente wordt in en buiten rechte voor het aangaan
van overeenkomsten vertegenwoordigd door de burge-
meester. Deze omslachtige aanpak kan worden voor-
komen als de burgemeester een besluit neemt waarbij
deze bevoegdheden voor het openbaar onderwijs worden
neergelegd bij de voorzitter van de bestuurscommissie.
De bestuurscommissie is een onderdeel van het bestuur-
lijk deel van de gemeentelijke organisatie. Dat betekent
dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet open-
baarheid van bestuur (WOB) voor de bestuurscommissie
blijven gelden.3

De gemeente en de bestuurscommissie (i.o.) stellen
menskracht en middelen ter beschikking om het
financieel statuut op te stellen en uit te werken.

Als de gemeente en de bestuurscommissie (i.o.) zelf onvol-
doende mensen ter beschikking hebben, is uitbesteding
aan een externe organisatie of bureau een goede optie. 
Gezien de vele verschillende zaken, die voor het financieel
statuut moeten worden uitgewerkt en verzameld is het aan
te bevelen om dit zorgvuldig te organiseren. Een project-
leider en een projectgroep en een plan van aanpak plus
voortgangrapportages helpen om dit traject tot een volledig
en tijdig einde te brengen. Maak afspraken over de in te
zetten uren en stel deadlines voor afronding van onderdelen.
Er zullen ook heldere afspraken over de bestuurlijke
besluitvorming moeten worden gemaakt, die ook vanuit
bestuurlijk oogpunt haalbaar en verantwoord zijn.

De gemeente en de bestuurscommissie (i.o.) hebben
afspraken gemaakt over hoe men met elkaar omgaat.

Verzelfstandiging van openbaar onderwijs is niet alleen een
zakelijk proces. Politieke opvattingen over wat gemeente-
lijke taken zijn en wat niet; personele consequenties voor
de ambtelijke organisatie en persoonlijke verhoudingen,
ontstaan in het verleden, spelen op de achtergrond mee.
Als de meest betrokkenen de verwachtingen jegens elkaar
verduidelijken, kan dat helpen blokkades in het traject te
voorkomen. 
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3. Zie voor nadere informatie over de toepassing van de bezwaarschriften-
procedure ex de Awb het katern nr. 1 ‘Bezwaarschriftenprocedure 
volgens de Algemene wet bestuursrecht voor PO en VO’ in de reeks
‘Juridische Zaken’ van VOS/ABB. (Zie ook: www.vosabb.nl)



5.1 De opstelling van een beginbalans

Als het gemeentebestuur het bevoegd gezag van het open-
baar onderwijs overdraagt aan een bestuurscommissie,
dan is het nodig om te beschrijven wat feitelijk wordt over-
gedragen. De zorg voor het onderhoud van scholen wordt
overgedragen, maar ook taken en het aansturen van de
daarbij behorende medewerkers van het gemeentehuis
worden mogelijkerwijs overgedragen.4 De inventarisatie of
nulmeting van deze feitelijke overdrachtszaken is een eerste
stap om de werkelijke overdracht van het bevoegd gezag
aan de bestuurscommissie te effectueren.

De exploitatie
Scholen kennen een jaarlijks overzicht van inkomsten 
en uitgaven voor de lopende exploitatie van de school.
Verwacht mag worden dat op basis van CFI-beschikkingen
en de verwerking van de werkelijke resultaten in de
gemeenterekening deze cijfers per school en over alle
scholen vrij gemakkelijk op te stellen zijn. Daarnaast geeft
de laatst opgestelde vijfjaarlijkse afrekening inzicht in de
exploitatie over een langere periode.
Iets anders is het met de werkzaamheden, die bij de ver-
schillende afdelingen van de gemeente voor het openbaar
onderwijs worden uitgevoerd. Het benoemen van taken en
het bijhouden van uren over een langere periode kan daar
inzicht in geven. Ook kunnen kengetallen, opgesteld door
externe deskundigen, als leidraad worden gehanteerd. 
Op basis van deze gegevens kan inzichtelijk worden welke
middelen nodig zijn voor het uitvoeren van bovenschoolse
taken.

De personele inzet en kosten voor het openbaar onderwijs
in de vorm van integraal bestuur moeten worden afgezet
tegen een invulling van de benodigde bestuursondersteuning
in de verzelfstandigde situatie. Het gaat daarbij zowel om

het aantal, als ook de kwaliteit van de in te zetten mede-
werkers.

Personeel
Het personeel is en blijft in dienst van de gemeente. 
De bestuurscommissie is immers geen rechtspersoon 
en kan dan dus niet zelf drager van rechten en plichten
zijn. De bestuurscommissie neemt echter wel als nieuw
bevoegd gezag voor het uitvoeren van werkgeverstaken
en bevoegdheden de rol van het gemeentebestuur over.
Er moet dus een overzicht worden gemaakt van de perso-
nele gegevens, diensttijd, aangegane verplichtingen van
de huidige werkgever, bijzondere omstandigheden of pro-
cedures ( ontslag of arbeidsongeschiktheidzaken), salaris-
gegevens en personeelsdossiers. 
Op basis van dit totaaloverzicht worden naast de totale
loonkosten en loonkosten per school de financiële risico’s
van bijzondere situaties in beeld gebracht.
Omdat de schoolbestuurlijke taken en bevoegdheden 
als werkgever van het ene bestuursorgaan (college van 
B & W) ongewijzigd naar een ander bestuursorgaan
(bestuurscommissie) overgaan, hebben alle personeels-
leden recht op het behoud van hun functie. De personeels-
dossiers worden overgedragen en alle personeelsleden
worden geïnformeerd over deze wijzigingen. 

Schoolgebouwen
Er is een overzicht nodig van alle schoolgebouwen. 
Het gaat om een letterlijke beschrijving van de gebouwen,
de plattegrond (kadaster) en de staat van het onderhoud
van het gebouw. Het is noodzakelijk dat er tussen bestuurs-
commissie en gemeente overeenstemming bestaat over de
criteria voor een ‘adequate of redelijke staat’ van een
schoolgebouw. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan
leidt de opgestelde planning zeker tot veel discussie.
Op basis van de verzamelde informatie kan, eventueel met
behulp van een extern deskundige, een meerjarenonder-
houdsplanning worden gemaakt dan wel de bestaande
planning worden bijgesteld. Die maakt inzichtelijk welk 
achterstallig onderhoud of grote onderhoudsactiviteiten en
daarmee kosten op korte en lange termijn te verwachten
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4. Zo kan een gemeentebestuur besluiten onder handhaving van het
gemeentelijk dienstverband een deel van bijvoorbeeld de afdeling onder-
wijs als bureau in zekere mate te verzelfstandigen en te laten aansturen
door de bestuurscommissie.



zijn. Als er (grote) achterstand is in het onderhoud, dan is
dit een onderwerp van nader overleg. Het wordt één van
de bespreekpunten bij de vaststelling van de beginbalans.
Het gemeentebestuur blijft economisch en juridisch eigenaar
van de gebouwen. In de praktijk betekent dit, dat er geen
wijzigingen in de kadastrale beschrijving van terreinen en
gebouwen behoeft plaats te vinden. Vaak is het echter wel
praktisch om – als de concrete situatie daar aanleiding
toe geeft – het schoolgedeelte af te bakenen van de rest
van het publieke terrein. Dat geeft duidelijkheid over dat
deel van het terrein dat voortaan door de school i.c. de
bestuurscommissie moet worden onderhouden. Als het
schoolplein een dubbele functie heeft – overdag voor de
school en na schooltijd voor de wijk – is het verstandig
een verdeelsleutel af te spreken voor de onderhoudskosten.
Wat komt voor rekening van de bestuurscommissie als
schoolbestuur en wat zou het gemeentebestuur als lokale
overheid die de speelvoorziening in de wijk in stand houdt
in redelijkheid voor zijn rekening moeten nemen?

Dienstverleningsovereenkomsten
Soms zijn ondersteunende werkzaamheden voor scholen
uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven of afdelingen
van de gemeente op basis van interne dienstverlenings-
contracten. Het betreft vaak salarisadministratie, schoon-
maak, alarmopvolging, groenonderhoud, het onderhoud
van gebouwen en speelvoorzieningen, maar ook zaken als
controle op brandveiligheid en op de aanwezigheid van
legionella. Als het overeenkomsten met externe bedrijven
zijn, kunnen deze contracten worden voortgezet en later
op basis van een eigen beleid van de bestuurscommissie
worden gewijzigd. Als sprake is van interne gemeentelijke
dienstverlening, moet in beeld worden gebracht om hoe-
veel uren en om hoeveel geld het gaat en wat dit even-
tueel betekent voor het betrokken personeel. 
Voor de bestuurscommissie geldt een richtlijn: het afnemen
van diensten van de gemeente gebeurt altijd op contract-
basis, zodat de inzet van uren en de hiermee gemoeide
kosten vanaf het begin inzichtelijk zijn. Het afspreken van
een redelijke termijn, waarna de bestuurscommissie op
een andere dienstverlener kan overstappen (vijf jaar bij-
voorbeeld) ligt voor de hand. 

Reserves en voorzieningen
Elk bevoegd gezag wordt verondersteld te reserveren

voor de benodigde investeringen (onderhoud binnenkant
van het schoolgebouw, onderhoud en vervanging van 
meubilair, onderwijsleerpakketten, ICT-voorzieningen). En
als de lumpsumfinanciering is ingevoerd, zal het bevoegd
gezag een overzicht moeten maken van de inventaris op
basis waarvan jaarlijkse afschrijvingen worden gepleegd. 
Bij de opstelling van de beginbalans c.q. nulmeting is dit
vaak één van de grote knelpunten. Het komt voor dat 
een gemeentebestuur geen of in onvoldoende mate reser-
veringen heeft gepleegd of dat de reserves in een alge-
mene reserve zijn opgenomen of samengevoegd zijn in
één voorziening ‘openbaar onderwijs’ zonder onderscheid
naar scholen en bestemmingen.
Het is dan belangrijk in onderling overleg te bepalen welke
voorzieningen redelijkerwijs aanwezig en beschikbaar zou-
den moeten zijn. Het Londo-systeem gaat ervan uit dat
een schoolbestuur in de loop der jaren reserves en voor-
zieningen opbouwt. Aan de hand van dit systeem kan met
terugwerkende kracht daarvoor een berekening worden
opgesteld. Bij het maken van die berekening kunt u des-
gewenst gebruik maken van de expertise van het bureau
van VOS/ABB.

Overige zaken
Bij de integrale bestuursvorm (het college van B & W als
bevoegd gezag van de openbare school) zijn de verzeke-
ringen van de scholen ondergebracht bij de gemeente. 
De verzekeringen die de gemeente als lokale overheid
vaststelt, denk aan die voor de kosten van vandalisme,
blijven overigens gewoon van toepassing. 
Bij de bestuurlijke verzelfstandiging kan de bestuurs-
commissie voor de verzekeringen waar zij voor moet 
zorgen, kiezen:
Als de bestuurscommissie verzekeringen via het gemeente-
bestuur wil blijven regelen, dan valt de verzekering binnen
een groot pakket. Dat betekent in de regel een voordelige
premie, maar ook een groter eigen risico. 
Sluit de bestuurscommissie een eigen verzekering af, dan
kan de hoogte van het eigen risico meer een afspiegeling
zijn van de eigen financiële draagkracht, maar dan kan de
premie hoger uitvallen. Echter door gebruik te maken van
een grootschaliger overeenkomst zoals de VOS/ABB die
biedt, kan dit laatste ondervangen worden en is het afsluiten
van eigen verzekeringen aan te bevelen. 

F INANCIEEL STATUUT /  13



Het archief van het schoolbestuur kent twee belangrijke
onderdelen: de personeelsdossiers en de algemene 
organisatiegegevens. Beide worden binnen de gemeente
gearchiveerd volgens de daarvoor geldende regels. 
De commissie behoort zich als bestuursorgaan van de
gemeente aan een aantal voorschriften op dat terrein te
houden, maar beschikt niet over gespecialiseerd perso-
neel. Er kunnen – in overleg met de gemeente – hoofd-
regels voor de archivering worden afgesproken (bijv. de
bewaartermijn van vijf jaar) en verder kan de bestuurs-
commissie het archief op eenvoudiger wijze voortzetten.

Medewerkers die bij het openbaar onderwijs werken, kun-
nen soms gebruik maken van uiteenlopende voorzieningen
(tertiaire arbeidsvoorwaarden), die voor het gemeente-
personeel getroffen zijn (afsluiten autoverzekering, een
gemeentelijke hypotheekregeling, aanschaf OV-jaarkaart
met korting etc.). Zo lang er sprake is van een bestuurs-
commissie blijft de mogelijkheid bestaan van dergelijke
voorzieningen gebruik te maken. Over andere specifieke
secundaire arbeidsvoorwaarden moeten afspraken worden
gemaakt in het kader van het financieel statuut. Een goed
te verdedigen afspraak is, dat aangegane verplichtingen
(tijdelijk) door blijven lopen, bijvoorbeeld tot maximaal vijf
jaar.
Regelt een gemeente nieuwe tertiaire arbeidsvoorwaarden
voor het gemeentepersoneel, dan kunnen deze ook gelden
voor het personeel van de openbare scholen. De betrok-
kenen zijn immers formeel nog steeds in dienst van de
gemeente. Als dat extra geld kost, moet de bestuurs-
commissie betalen. Dat kan voor de bestuurscommissie
reden zijn financiële grenzen te trekken en/of zelf een aan-
tal tertiaire arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen. 
Een combinatie van het handhaven, gedurende een zekere
tijd, van bestaande rechten en de ontwikkeling van nieuw
eigen beleid door de bestuurscommissie doet in de regel
het meest recht aan de medewerkers en aan de gereali-
seerde verzelfstandiging.

5.1.1  Handreiking om de inventarisatie van de beginbalans
te kunnen beoordelen 

Op basis van de inventarisatie wordt er een totaal over-
zicht opgesteld. 

Het is aan te bevelen dat de bestuurscommissie (i.o.) 
van tevoren criteria formuleert om te bekijken of zij het
bevoegd gezag op basis van de beschikbare middelen wil
en kan overnemen. De basis van de beoordeling ligt in de
afweging of met de overgedragen middelen de scholen
langdurig gezond kunnen worden geëxploiteerd en de
bestuurlijke taken kunnen worden uitgevoerd.
Op basis van deze afweging en de vertaling daarvan naar
de eigen concrete situatie beginnen de onderhandelingen
met het gemeentebestuur.

Voor die afweging kunnen de volgende ijkpunten dienst
doen:

• Belemmeringen, die buiten de beïnvloedingsmogelijk-
heden van scholen liggen om tot een sluitende exploitatie
te komen, dienen te worden weggenomen. 

• Het sluitend maken van de exploitatie (vijfjaarlijkse 
afrekening) wordt niet mogelijk gemaakt door middel
van een structurele inzet van aanwezige reserves en
voorzieningen, maar door maatregelen, die de exploitatie
zelf structureel verbeteren.

• Er dient een passende oplossing gevonden te worden
voor mogelijke buitenreguliere personeelskosten, die
het gevolg zijn van door de gemeente gevoerd perso-
neelsbeleid.

• Er is zoveel geld voor het onderhoud dat het binnen-
onderhoud van de gebouwen volgens de vastgestelde
onderhoudsplanning de komende tien jaar kan worden
gefinancierd;

• Lopende externe dienstverleningsovereenkomsten 
worden overgenomen. De interne dienstverlening wordt
geformaliseerd in een contract met een maximale ter-
mijn van vijf jaar, waarna de bestuurscommissie vrij is
om opnieuw een keuze te maken;

• De reserves en voorzieningen (afschrijvingsbedragen)
voor onderhoud, meubilair en leermiddelen zijn in kaart
gebracht en getoetst aan de LONDO-normering. In
onderling overleg wordt bepaald welk bedrag – gegeven
de concrete situatie – in redelijkheid aan de bestuurs-
commissie beschikbaar wordt gesteld. Negatieve reser-
ves, bijvoorbeeld opgebouwd ten gevolge van opgeheven
scholen, worden buiten de overdracht gehouden en
komen voor rekening van de gemeente;

• De reserves en voorzieningen voor personele lasten zijn
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minimaal het niet bestede budget Personeelsbeleid,
eventueel aangevuld met een bedrag dat afhankelijk van
de omstandigheden (nog lopende en te verwachte perso-
nele risico’s, de aanwezigheid van een verzilverings-
budget etc.) in onderling overleg wordt afgesproken.

• Onderdeel van de algemene reserve is de rentetoe-
rekening over het vermogen van het openbaar onder-
wijs volgens een inzichtelijk gemaakt en reëel rente-
percentage over de voorafgaande jaren. 

5.1.2  De bestuursfilosofie en globale inrichting van de
verzelfstandigde organisatie

Op basis van de gekozen bestuursfilosofie wordt een eerste
organisatiemodel ontwikkeld dat de verdeling van taken 
en bevoegdheden tussen bestuur, management en onder-
steuning regelt. Het is belangrijk dat voor de bestuurlijke
verzelfstandiging te doen, zodat direct met het gemeente-
bestuur afspraken kunnen worden gemaakt over de inzet
en aansturing van ambtelijk personeel en over de bekosti-
ging daarvan. Met name in de beginfase brengt de ver-
zelfstandiging zoveel werk met zich mee, dat een goed
ingerichte bestuursondersteuning heel belangrijk is voor
het welslagen van de verzelfstandiging.
Op basis van een beschrijving van taken en verdeling van
taken over bestuurs- en schoolleidingsniveau wordt vast-
gesteld welke bovenschoolse taken moeten worden uitge-
voerd. Vervolgens bepaalt de bestuurscommissie de vorm
en de omvang van de bestuursondersteuning. De inventa-
risatie van de huidige taken en kosten van het besturen
van het openbaar onderwijs in het integrale model zullen
bij de uiteindelijke bepaling een belangrijke rol spelen. Zie
verder hiervoor de VOS/ABB-brochure ‘Bestuursvormen
voor de school’ (november 2002).
Vervolgens dienen het gemeentebestuur en de bestuurs-
commissie in overleg criteria te formuleren op basis waar-
van wordt bepaald of er daadwerkelijk personeel vanuit de
gemeentelijke organisatie ‘overgaat’ naar de bestuurs-
commissie. Als dat het geval is, moet het interne mede-
zeggenschapstraject van de gemeente (ondernemings-
raad) in acht worden genomen. 
Van de verzelfstandiging van het bestuur van het open-
baar onderwijs wordt altijd verwacht dat het effectiever 
en efficiënter en daarmee dus goedkoper kan worden 

uitgevoerd dan bij integraal bestuur het geval is.
Dat is in de eerste fase van de verzelfstandiging zeker
niet het geval. Juist dan moet de nieuwe organisatie wor-
den ontwikkeld; visie en onderwijsinhoudelijke ontwikkeling
dienen een nieuwe impuls te krijgen en de nieuwe organi-
satorische en administratieve processen vragen om uit-
werking. Kortom: eerst is er alleen maar meer werk. 
Natuurlijk is er de ABB-vergoeding en het budget Bestuur
en Management om in dergelijke lasten te voorzien, maar
het kan – afhankelijk van de concrete situatie – alleszins
redelijk zijn om het gemeentebestuur een afbouwregeling
te vragen ter compensatie van de extra kosten die nodig
zijn voor de opbouw van de nieuwe organisatie.5

5.2 De opstelling van een meerjarenbegroting
en jaarrekening 

De bestuurscommissie stelt een meerjarenbegroting (over
een periode van vier jaar) op, die inzicht geeft in de inzet
van middelen:

• voor de uitvoering van het bestaande onderwijs en de
ontwikkeling van nieuwe onderwijsactiviteiten;

• voor de uitvoering van bestuurlijke en bovenschoolse
taken;

• voor een evenwichtige opbouw van reserves en voor-
zieningen of bekostiging van de afschrijving;

• zodanig dat er sprake is van een sluitende meerjaren-
raming.

Daarnaast wordt de relatie met het inhoudelijk jaarplan
beschreven en wordt een risicoanalyse gemaakt met een
voorstel hoe eventuele financiële tegenvallers op te vangen. 

De jaarrekening doet verslag van de financiële gang van
zaken in een voorgaand jaar. Het is een neerslag van de
ingezette middelen, verschuivingen ten gevolge van gewij-
zigd beleid en van mee- en tegenvallers. De inrichting van
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de jaarrekening wordt in 2006 voorgeschreven in het
kader van de lumpsumfinanciering. 

Als het om de meerjarenbegroting en jaarrekening gaat,
zal de gemeente vooral een sluitende exploitatie van het
grootste belang vinden.

5.3 De opstelling van een jaarplan 
en jaarverslag

De basis van de begroting is het voorgenomen beleid voor
het komende jaar en de jaren daarna. Dit beleid wordt
beschreven in een jaarplan. Dat plan geeft inzicht in te
bereiken doelen, gewenste resultaten en activiteiten die
worden ontplooid om deze te bereiken. In de begroting
wordt zichtbaar welke middelen worden ingezet om het
jaarplan te realiseren.

De realisatie van de voorgenomen doelen en activiteiten
komt in het jaarverslag te staan. De bestuurscommissie
legt verantwoording af over wat zij het in het voorgaande
jaar tot stand heeft gebracht. Passend bij de toetsings-
punten van de gemeente ligt het voor de hand dat in het
jaarverslag aandacht wordt besteed aan leerlingaantallen,
de bestaanszekerheid van scholen en de kwaliteit van het
geboden onderwijs. 

5.4 De tijdsplanning van opstelling en 
indiening van jaarstukken

De gemeente heeft volgens de comptabiliteitsvoorschriften
een strikt jaarschema voor de rekening en begroting. In de
praktijk betekent het dat de bestuurscommissie haar jaar-
rekening of voor 1 maart of 1 april moet indienen en haar
begroting voor 1 april of 1 mei. 
Wetende dat de laatste gegevens voor de rekening 
half februari beschikbaar zijn en de jaarstukken aan de
GMR moeten worden voorgelegd is dit vrijwel voor elke
bestuurscommissie een krap schema. Voorts geldt dat de
Rijksoverheid nog op een later tijdstip met informatie kan
komen die relevant is voor het opstellen van de begroting.
Dat betekent dat, nadat de bestuurscommissie de begro-
ting heeft opgesteld en bij het gemeentebestuur heeft

ingediend, ruimte aanwezig moet blijven om wijzigingen
aan te brengen in de al ingediende begroting.

Het is ook van belang afspraken te maken over de wijze
en de termijn waarop het gemeentebestuur reageert 
op de ingediende jaarstukken. Redelijk is een afspraak
waarbij een termijn van twee maanden voor een reactie en
overleg geldt. Reageert de gemeente niet binnen die tijd,
dan mag de bestuurscommissie uitgaan van een goed-
gekeurde rekening of begroting. Maar het is natuurlijk
beter als die goedkeuring op papier staat.

Aan te raden is het ook om de aanpak van grote wijzigingen
in de begroting te bespreken en vast te leggen. Een pro-
cedure voor begrotingswijzigingen is daarvoor de aan-
gewezen weg. Vraag is wel of een dergelijke procedure,
die voor de bestuurscommissie omslachtig is, niet moet
worden vermeden, zolang het sluitende karakter van de
begroting en rekening niet worden aangetast door de
voorgestelde wijzigingen. Deze laatste optie geniet de
voorkeur, omdat dit veel procedureel werk en tijd scheelt.

Een jaarverslag en jaarrekening volstaan om aan de 
verantwoordingsplicht van de bestuurscommissie aan het
gemeentebestuur te voldoen. Bij de start van de verzelf-
standiging kunnen specifieke afspraken gemaakt zijn die
om voortgangsbewaking vragen en dan is het zinvol dat 
er een tussenrapportage komt. Als de verzelfstandigde
bestuurscommissie gesetteld is en als de startafspraken
afgerond zijn is het niet echt nodig.

5.5 Een geschillenregeling 

Er kan altijd een verschil van mening ontstaan over de toe-
passing en uitvoering van het financieel statuut en onder-
delen daarvan. Het is daarom wenselijk van tevoren af te
spreken hoe met die meningsverschillen om te gaan. 
Strikt formeel is de gemeenteraad eindverantwoordelijk
voor een aantal zaken (budgetrecht, opheffen scholen, ver-
waarlozing openbaar onderwijs door de zittende bestuurs-
commissie) en daarover kan de gemeenteraad, weliswaar
na het horen van de bestuurscommissie, zelfstandig
besluiten nemen. Dat geldt ook voor het vaststellen van 
de verordening, waarmee de bestuurscommissie wordt

F INANCIEEL STATUUT /  16



ingesteld en eventueel voor het intrekken van de verorde-
ning en het ontbinden van de bestuurscommissie.

In geval van een verschil van mening kan de bestuurs-
commissie – voor zover zij in een concrete situatie als
belanghebbende kan worden aangemerkt – overwegen 
om gebruik te maken van (rechts)procedures op grond van
de Awb. De behandeling van een mogelijk bezwaarschrift
door de gemeente kan dan worden gevolgd door het indie-
nen van een beroepschrift bij de bestuursrechter en zo-
nodig het in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Juist omdat het kan
gaan over een interpretatiegeschil en/of het niet nakomen
van een afspraak, die het college en de bestuurscommissie
samen hebben gemaakt, is het niet passend dat direct
naar het zware middel van een gerechtelijke procedure
wordt gegrepen. Nog daargelaten of het desbetreffende
onderwerp van geschil wel een besluit is dat op grond van
de Awb vatbaar is voor bezwaar en beroep. Het ligt daar-
om in de rede om voor een minder zware geschillenregeling
te kiezen en daarover in het financieel statuut zelf een
regeling te treffen.

Zo kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een onafhanke-
lijke commissie die een bindende uitspraak doet over
mogelijke geschillen inzake de interpretatie en/of naleving
van de afspraken die in het financieel statuut zijn vast-
gelegd. Het is denkbaar dat binnen de gemeentelijke orga-
nisatie reeds een commissie aanwezig is (gemeentelijke
commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroeps-
schriften, een gemeentelijke ombudscommissie). Bezien
kan worden – mede lettend op de samenstelling van die
commissie – of die bestaande commissie als geschillen-
beslechter kan optreden. Andere opties zijn dat men aan
derden (VNG, VOS/ABB) een bindend advies vraagt of
gebruikt maakt van de diensten van een mediator.
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Het financieel statuut is het resultaat van een inventarisatie,
een analyse van knelpunten en mogelijke oplossingen en
van onderhandelingen daarover. Het onderhandelings-
resultaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen, wil
het bijdragen aan een zelfstandig en gezond financieel
functioneren van de bestuurscommissie en daarmee van
het openbaar onderwijs. 

De volgende voorwaarden voor de instemming met het
financieel statuut kunnen worden gehanteerd:

• verankering in de verordening van de autonome finan-
ciële positie van de bestuurscommissie;

• verwerking van afspraken over alle in hoofdstuk 5
genoemde onderwerpen;

• een beginbalans die voldoet aan de criteria die in para-
graaf 5.1 zijn genoemd;

• een bestuurs- en organisatiemodel, inclusief de inrichting
van de bestuursondersteuning die aansluit bij de
omvang van de organisatie en te verrichten taken en
die deels gedurende een zekere periode wordt bekostigd
door de gemeente;

• eenduidige afspraken over de onderwerpen, het tijds-
traject en de wijze van overleg inzake de jaarstukken;

• eenduidige afspraken over de behandeling van geschillen.

Nu is het ene onderdeel van het financieel statuut belang-
rijker dan het andere. Zonder een passende verordening
waarmee de bestuurscommissie voldoende armslag wordt
gegeven, is er feitelijk geen sprake van een verzelfstan-
digd openbaar onderwijs. In de verordening moet dus een
grondslag voor de vaststelling van een financieel statuut
worden opgenomen.
De beginbalans is het belangrijkste onderdeel van een
financieel statuut, omdat een goede start van de bestuurs-
commissie voorkomt dat later veel afspraken en aanvullen-
de regelingen moeten worden gemaakt. 
Het maken van eenduidige afspraken over welke stukken
wanneer ingediend moeten worden is meestal niet het
moeilijkste onderdeel van het financieel statuut en als er
een behoorlijk uitgewerkte regeling is, is dat voldoende.

Wat de regeling van geschillen betreft: het kan zijn dat de
gemeente zich wenst te beperken tot de wettelijke rege-
lingen (Awb, Gemeentewet) en geen aparte ‘rechtsgang’ 
in het financieel statuut zelf wil regelen. Dat is jammer,
maar behoeft op zichzelf geen aanleiding te zijn niet akkoord
te gaan met het financieel statuut. In dat geval zal men zo
mogelijk een beroep moeten doen op de reguliere rechts-
gangen om eventuele geschillen tussen de bestuurscom-
missie en het gemeentebestuur op te lossen.
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7.1 Financieel management

Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen functioneren
als bevoegd gezag en het nakomen en uitvoeren van de
zaken die in het financieel statuut zijn geregeld, is het ver-
mogen van de bestuurscommissie om een eigen financieel
beleid te formuleren en een financiële organisatie van
hoge kwaliteit in te richten. Voor het primair onderwijs
staat de invoering van de lumpsumbekostiging voor de
deur. Het belang van dat vermogen een goed financieel
beleid te ontwikkelen en uit te voeren, neemt daardoor
nog sterker toe. In deze brochure wordt bij de invoering
van lumpsum niet nader stil gestaan, mede omdat dit
onderwerp de komende jaren in publicaties en pilots 
voldoende aan de orde komt.

7.2 Financiële organisatie 

Voor de inrichting en uitvoering van de financiële organisatie is
het in de regel het beste om de administratief-technische
werkzaamheden uit te besteden aan bijvoorbeeld een admini-
stratiekantoor en de bestuursondersteuning met betrekking
tot het financieel beleid rechtstreeks door de eigen organi-
satie (al dan niet deel uitmakend van die organisatie) aan te
sturen. Een heel groot bestuur kan overwegen de admini-
stratie in eigen huis en beheer te houden, omdat er dan vol-
doende volume is om daarvoor voldoende en deskundig per-
soneel aan te stellen. Maar de meeste besturen hebben niet
zoveel scholen onder hun beheer en dan is uitbesteding aan
een administratiekantoor de beste waarborg voor voldoende
continuïteit en precieze uitvoering van de administratie.
VOS/ABB adviseert bestuurscommissies echter altijd om
apart van de financiële en personele administratie binnen
de eigen organisatie het financieel beleid te laten voorbe-
reiden en te ontwikkelen. Door dit in eigen hand te houden,
is een directe aansturing mogelijk. De ontwikkeling van
financieel beleid hangt nauw samen met andere beleids-
terreinen. Wil de bestuurscommissie samenhang aanbren-
gen, dan kunnen mensen maar beter bij elkaar zitten.

Daarnaast behoeft een administratiekantoor ook opdrach-
ten en aansturing. Dat is beter te realiseren als er ook
daadwerkelijke financiële expertise in de bestuursonder-
steuning aanwezig is. Een laatste belangrijk element van
de financiële organisatie is een heldere verdeling van
taken en verantwoordelijkheden over de verschillende
organisatieonderdelen: de schooldirecteur, een mogelijk
aanwezige algemeen directeur, de financieel medewerker
en het administratiekantoor.

7.3 Administratieve organisatie en interne 
controle

Belangrijk is te zorgen voor een goede administratieve
organisatie, waarin het verzamelen van voldoende admini-
stratieve gegevens en de zorg voor de betrouwbaarheid
van die gegevens centraal staat. Van belang is dat goed
omschreven staat welke gegevens van belang zijn, dat 
ze in de administratie altijd volgens de laatste wijzigingen 
verwerkt staan en dat te traceren is hoe de gegevens tot
stand gekomen zijn.
De administratieve organisatie richt zich op het admini-
stratief beheer (vastleggen van mutaties in de financiële
geldstromen) en het kasbeheer. De wijze waarop de admi-
nistratieve organisatie vorm heeft gekregen is afhankelijk
van de omvang van de organisatie en de visie die een
bevoegd gezag op het financieel management heeft. 
Met name bij de start van een bestuurscommissie moet
dit goed geregeld worden. In een aantal gevallen wordt
besloten de genoemde administratie nog bij de gemeente
te houden. Maar als de bestuurscommissie haar verant-
woordelijkheid waar wil maken, moet de administratie wel
onder haar vallen. De bestuurscommissie beslist – zoals
hierboven is aangegeven – wat in eigen beheer plaatsvindt
en wat wordt uitbesteed.

Bij de opzet van de administratieve organisatie moeten de
volgende vragen de revue passeren:
1. wie mag opdrachten verstrekken?
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2. wie controleert de verstrekte opdrachten?
3. wie is verantwoordelijk voor het registeren van bestelde

goederen respectievelijk het op een juiste wijze uitvoeren
van de verstrekte opdracht?

4. wie mag betalingsopdrachten verstrekken?
5. wie controleert de betalingsopdrachten?
6. wie controleert de organisatie (school) op de recht- en

doelmatigheid van de uitgaven?
7. wie is verantwoordelijk voor de registratie van financiële

mutaties?
8. mag de organisatie (school) gebruik maken van kas-

middelen?
9. wie is verantwoordelijk voor de verslaglegging aan het

bestuur?

Daarnaast wordt aangegeven wie binnen de organisatie
waarvoor verantwoordelijk is, hoe deze verantwoordelijk-
heden vorm en inhoud hebben gekregen en aan wie verant-
woording wordt afgelegd (bijvoorbeeld via een management-
rapportage).

Een voorbeeld van een verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden 

Verantwoordelijkheid schooldirecteur: 
Schoolbegroting, sluitende exploitatie op jaarbasis, 
inclusief inzet van voorzieningen, melding en voorstellen
bijstellen exploitatie lopende het jaar.

Verantwoordelijkheid bovenschools management:
Aansturing bestuursondersteuning op bestuursbegroting,
bestuursrekening, driemaandelijkse voortgangsrappor-
tages, voorstellen budgetverdeling, bijstellingen lopende
het jaar, voorstellen gezamenlijke contracten, meerjaren-
raming en treasurybeleid. Risicoanalyse.
Voorbereidende onderhandelingen.
Voorstellen criteria, procedures en tijdsplanning,vorm-
geving en inrichting begroting, rekening etc.

Verantwoordelijkheid bestuur:
Besluitvorming plus eindverantwoordelijkheid.
Bestuurlijke onderhandelingen.

Verantwoordelijkheid administratiekantoor:
Verwerken opdrachten tot aanstelling en beheer perso-
neel inclusief salarisbetaling. Verwerken andere betalings-
opdrachten. Rapporteren over gevoerde administratie
op maandbasis. Signaleren ontwikkelingen, vreemde 
betalingen etc. Uitvoeren administratief deel van specifieke
beleidsmaatregelen, zoals extra geld voor leerlingenzorg
en gezamenlijke contracten.

Natuurlijk zijn er binnen het financieel beleid en een opti-
maal beheer van de middelen bijzondere aandachtspunten.
Voorbeelden daarvan zijn treasurybeleid en sponsoring.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de publicatie
van de VOS/ABB over treasury-beleid6 en het ministerie
van OCW over sponsoring.7 (Zie ook: www.vosabb.nl)
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In dit hoofdstuk is een model van een financieel statuut
opgenomen. Beklemtoond zij, dat het om een model gaat.
De uiteindelijke invulling van het statuut hangt af van de
eigen specifieke situatie en de opvattingen van partijen
over welke aspecten men (en hoe gedetailleerd) afspraken
wil maken. De tekst gaat uit van een situatie dat de over-
dracht van het bestuur aan de bestuurscommissie moet
plaatsvinden. 
Met enkele aanpassingen is het echter ook goed te
gebruiken als een bestuurscommissie al operationeel is en
de gemeente en de bestuurscommissie besluiten alsnog
een aantal afspraken in de vorm van een financieel statuut
vast te leggen. 

FINANCIEEL STATUUT

Ondergetekenden:

A) Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente (naam), vertegenwoordigd door de burge-
meester, hierna te noemen het college

B) De bestuurscommissie (naam), vertegenwoordigd door
de voorzitter, hierna te noemen de commissie

In aanmerking nemende dat:

• de commissie als bevoegd gezag van (naam) – met
inachtneming van het bepaalde in de wet en de verorde-
ning – in de gelegenheid gesteld dient te worden een
eigen financieel beleid te ontwikkelen en toe te passen
als ware er sprake van een vermogensrechtelijk zelf-
standige rechtspersoon; 

• het gewenst is – ter invulling van de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de commissie – nadere
afspraken te maken tussen het college en de commis-
sie inzake het financiële beleid en beheer van het open-
baar onderwijs

- gelet op artikel (…) van de Verordening (naam) -

verklaren onder de volgende voorwaarden een convenant
aan te gaan, hierna te noemen financieel statuut:

Artikel 1  Begripsbepaling
In dit financieel statuut wordt verstaan onder:
a. gemeente: de gemeente (naam);
b. college: het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente;
c. raad: de gemeenteraad van de gemeente;
d. bestuurscommissie: de bestuurscommissie (naam);
e. scholen: de school/scholen die onder het bestuur van

de bestuurscommissie ressorteren; 

Artikel 2  Beginbalans
1. Het college stelt – gehoord de commissie – vóór de

datum waarop het bestuur over de (naam school/
scholen) aan de commissie wordt overgedragen een
beginbalans vast, die een overzicht geeft van de bezit-
tingen en schulden, de vermogenspositie, de stand van
personele en materiële reserves en voorzieningen, als-
mede de staat van onderhoud van inventaris en gebou-
wen op het tijdstip van de bestuurlijke overdracht.

2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde beginbalans
omvat de volgende onderdelen:
a. een overzicht van het resultaat van de exploitatie 

per school en van de exploitatie van bovenschoolse
voorzieningen op basis van de jaarrekeningen van de
laatste vijf jaren voorafgaande aan het tijdstip van de
bestuurlijke overdracht;

b. een middellange termijnprognose van de leerlingen
en de gevolgen daarvan voor de exploitatie van de
scholen;

c. een overzicht van de door de gemeente opgebouw-
de reserves en voorzieningen met betrekking tot het
onderhoud van schoolgebouwen en de vervanging
van meubilair, onderwijsleerpakketten en ICT-voor-
zieningen;

d. een overzicht van de technische staat van ieder
schoolgebouw, een voor ieder schoolgebouw vast-
gesteld meerjarenonderhoudsplan en een financie-
ringsplan voor de uitvoering van dat onderhoudsplan
voor de komende 10 jaren;

e. een overzicht van het personeel en de personele
kosten bestaande uit salarissen, kosten van secun-
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daire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, kosten ten
gevolge van langdurige ziekte, alsmede eenmalige
lasten voor het oplossen van mogelijk aanwezige
personele knelpunten; 

f. een overzicht van dienstverleningscontracten die
voor de scholen door de gemeente zijn afgesloten;

g. een overzicht van de ambtelijke ondersteuning die
door de gemeente voor de scholen wordt verstrekt. 

Artikel 3  Knelpunten beginbalans
Het college en de commissie maken – gelet op de uit-
komst van de beginbalans zoals bedoeld in artikel 2 –
nadere afspraken betreffende de oplossing van mogelijk
geconstateerde knelpunten.

In het geval bij het opstellen van het financieel statuut
reeds zicht is op concrete maatregelen en/of afspraken
zoals in dit artikel bedoeld, verdient het aanbeveling deze
afspraken op deze plaats in het financieel statuut op te
nemen.

Artikel 4  Ondersteuning administratie, beheer en
bestuur
1. Het college stelt – in overleg met de commissie – 

vóór de datum waarop het bestuur over de (naam
school/scholen) aan de commissie wordt overgedragen
vast welke ondersteuning op het terrein van de admini-
stratie, het beheer en bestuur beschikbaar wordt
gesteld aan de commissie.

2. Het college en de commissie maken in onderling over-
leg met betrekking tot de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde ondersteuning zonodig afspraken over het uit-
besteden van taken aan derden, de organisatie en aan-
sturing van het uitvoeren van taken in eigen beheer en
de bekostiging van de ondersteuning.

In het geval bij het opstellen van het financieel statuut
zicht is op concrete maatregelen en/of afspraken zoals in
dit artikel bedoeld, verdient het aanbeveling deze afspraken
op deze plaats in het financieel statuut op te nemen.

Artikel 5  Financieel beheer
1. De commissie opent een aparte bankrekening.
2. De commissie stelt de organisatiestructuur met betrek-

king tot de financiële administratie en het beheer van

de geldmiddelen vast. De commissie zendt een
afschrift van deze organisatiestructuur ter kennisne-
ming aan het college.

3. De organisatiestructuur als bedoeld in het eerste lid van
dit artikel omvat in ieder geval:
a. een beschrijving van de bij het financiële beleid en

beheer betrokken functies;
b. een organisatieschema, waarin de onder a genoemde

functies zijn ondergebracht en dat een doelmatige
functiescheiding waarborgt;

c. een regeling voor de teken- en betalingsbevoegd-
heid;

d. maatregelen ter beveiliging van de gegevensbestan-
den;

e. voorschriften betreffende een periodieke financiële
rapportage aan de commissie.

4. De commissie en het college maken – in onderling
overleg – nadere afspraken op welke wijze met betrek-
king tot de financiële middelen een treasury-beleid
wordt gevoerd.

Artikel 6  Begroting
1. Het college deelt jaarlijks vóór (datum) de commissie

mee met welke richtlijnen de commissie bij de vaststel-
ling van de begroting en meerjarenbegroting rekening
dient te houden.

2. Het college deelt binnen (..) weken na ontvangst van de
door de commissie opgestelde begroting de commissie
schriftelijk mee of het al dan niet de begroting onge-
wijzigd overneemt. Wil het college de begroting niet
ongewijzigd overnemen dan motiveert het college zijn
standpunt in de schriftelijke mededeling, zoals bedoeld
in de eerste volzin van dit lid.

3. Alvorens het college de begroting van de commissie
aan de raad ter vaststelling voorlegt, voert het college
– in het geval het college de begroting niet ongewijzigd
wil overnemen – met de commissie op overeenstemming
gericht overleg. 

4. Indien het in het derde lid van dit artikel bedoelde over-
leg niet tot overeenstemming heeft geleid, doet het 
college bij de aanbieding van de begroting aan de raad
verslag aan de raad van het meningsverschil en de
door het college en de commissie ter zake ingenomen
standpunten. 
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Artikel 7  Begrotingswijziging
1. De commissie kan een wijziging van de begroting voor-

stellen. De commissie stuurt een afschrift van het voor-
stel tot wijziging van de begroting binnen twee weken
na vaststelling van dit besluit aan het college.

2. Indien het college zich niet kan verenigen met het in 
het eerste lid van dit artikel bedoelde besluit maakt 
het college dat binnen drie weken na ontvangst van dit
besluit schriftelijk kenbaar aan de commissie. Het col-
lege stelt de commissie in de gelegenheid hierover
overleg te voeren.

Artikel 8  Meerjarenbegroting
1. De commissie stelt jaarlijks tegelijk met de begroting

een meerjarenbegroting op, die een periode van (..)
jaren bestrijkt. De commissie zendt de meerjarenbegro-
ting tegelijkertijd met de begroting toe aan het college.

2. Het college deelt binnen (..) weken na ontvangst van de
door de commissie opgestelde meerjarenbegroting de
commissie schriftelijk mee of het al dan niet de meer-
jarenbegroting ongewijzigd overneemt. Wil het college
de meerjarenbegroting niet ongewijzigd overnemen dan
motiveert het college zijn standpunt in de schriftelijke
mededeling, zoals bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

3. In het geval het college de meerjarenbegroting niet
ongewijzigd wil overnemen voert het college overleg
met de commissie. Het college en de commissie trachten
door middel van dit overleg alsnog tot overeenstemming
te komen. 

Artikel 9  Rekening
1. De commissie stelt jaarlijks een ontwerp-rekening vast.

De commissie draagt er zorg voor dat de opgestelde
ontwerp-rekening vergezeld gaat van een verklaring van
een registeraccountant .

2. De commissie wijst – gehoord het college – een regis-
teraccountant aan.

3. Het college deelt binnen (..) weken na ontvangst van 
de door de commissie opgestelde ontwerp-rekening 
de commissie schriftelijk mee of het al dan niet de ont-
werp-rekening ongewijzigd overneemt. Wil het college
de ontwerp-rekening niet ongewijzigd overnemen dan
motiveert het college zijn standpunt in de schriftelijke
mededeling, zoals bedoeld in de eerste volzin van dit
lid.

4. Alvorens het college de ontwerp-rekening van de com-
missie aan de raad ter vaststelling voorlegt, voert het
college – in het geval het college de ontwerp-rekening
niet ongewijzigd wil overnemen – overleg met de com-
missie. Het college en de commissie trachten door middel
van dit overleg alsnog tot overeenstemming te komen. 

5. Indien het in het derde lid van dit artikel bedoelde over-
leg niet tot overeenstemming heeft geleid, doet het 
college bij de aanbieding van de ontwerp-rekening aan
de raad verslag aan de raad van het meningsverschil
en de door het college en de commissie ter zake 
ingenomen standpunten. 

Artikel 10  Jaarplan en jaarverslag
1. De commissie stelt jaarlijks tegelijk met het opstellen

van de begroting, zoals bedoeld in artikel 6, een jaar-
plan vast, waarin zij aangeeft welke doelen zij de
komende jaren wil bereiken ten aanzien van het open-
baar onderwijs, welke resultaten zij daarmee beoogt te
halen en op welke wijze die doelen gerealiseerd kunnen
worden. De commissie zendt een afschrift van het jaar-
plan naar het college.

2. De commissie stelt jaarlijks tegelijkertijd met het opstel-
len van de ontwerp-rekening, zoals bedoeld in artikel 7,
een jaarverslag vast, waarin zij aangeeft welke doelen
en resultaten zij het afgelopen jaar heeft bereikt. De
commissie zendt een afschrift van het jaarverslag naar
het college.

Artikel 11  Geschillenregeling
5. De raad benoemt een ‘geschillencommissie financieel

statuut’. De geschillencommissie bestaat uit drie leden,
waarvan een lid wordt benoemd op voordracht van het
college en een lid op voordracht van de commissie. 
De twee leden kiezen een voorzitter op gezamenlijk
voordracht van het college en de commissie. De
geschillencommissie legt haar werkwijze vast in een
reglement en zendt een afschrift daarvan aan het colle-
ge en de commissie.

2. Zowel het college als de commissie kunnen een menings-
verschil over de interpretatie of naleving van de bepa-
lingen van het financieel statuut – indien voorafgaand
overleg tussen het college en de commissie niet tot
overeenstemming heeft geleid – ter beoordeling aan 
de geschillencommissie voorleggen. 
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5. De uitspraak van de geschillencommissie is voor het
college en de commissie bindend.

Zo mogelijk wordt in het eerste lid van dit artikel verwezen
naar een bestaande gemeentelijke commissie, die de taak
van geschillencommissie, zoals omschreven in dit artikel,
uitvoert of naar een andere instelling/mediator die ter
zake kan optreden.

Artikel 12  Duur en wijziging van het financieel 
statuut
1. Het financieel statuut is aangegaan voor onbepaalde

tijd en treedt in werking op …………
2. Zowel het college als de commissie kan een voorstel

tot wijziging van het financieel statuut doen. Het finan-
cieel statuut wordt pas dan gewijzigd, indien het college
en de commissie met de voorgestelde wijziging instem-
men.

Het is ook denkbaar het statuut voor een beperkte tijds-
duur vast te stellen met als oogmerk het functioneren van
het financieel statuut nadrukkelijk te evalueren.

Aldus vastgesteld op ………………..

Namens het college          namens de bestuurscommissie

…………………….......…  ……………………............….
(burgemeester)  (voorzitter)
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