
Aan: DB SPPOH      Bijlage 1 

Van: Dick Rensen 

Over: Jaarbegrotingen 2014 (start 1 augustus 2014) en 2015 

D.d.:  30 november 2014 

 

Geacht DB 

 

Bijgaand ontvangt u de voorstel-jaarbegrotingen 2014 (start 1 augustus 2014) en 2015.  

 

De jaarbegroting is de vertaling van de meerjarenbegroting naar een kalenderjaar.  De 

meerjarenbegroting biedt het financieel kader en moet inzicht bieden in het financiële perspectief. In 

de jaarbegroting worden binnen het financieel kader de concrete begrotingsposten uitgewerkt. Die 

uitwerking vindt dan plaats binnen de programma’s, zoals die in de meerjarenbegroting zijn 

gedefinieerd.  Binnen deze programma’s in de jaarbegrotingen kunnen daardoor wijzigingen worden 

vastgesteld, zonder dat daardoor de meerjarenbegroting als geheel opnieuw moet worden 

vastgesteld. 

Ten einde de cyclus met een meerjarenbegroting én jaarbegrotingen te kunnen opstarten zijn DB-

besluiten nodig m.b.t. het kalenderjaar 2014 en m.b.t. het kalenderjaar 2015. Voorgesteld wordt de 

jaarschijven 2014 (start 1 augustus 2014) en 2015, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 

SPPOH 2014-2016 (zie bijlage), ongewijzigd als jaarbegrotingen vast te stellen. 

 

De achtergrond hiervan is de volgende: 

 

 De uitvoering van de meerjarenbegroting 2014-2016 is nog maar net begonnen. Hopelijk 

vindt u in de nazending voor de DB-vergadering de financiële rapportage tot en met 30 

november 2014. Daaruit valt alleen een eerste beeld af te leiden t.a.v. de uitvoering van de 

lopende begroting. 

 In het kalenderjaar 2015 doen zich per 1 augustus 2015 wel enkele betekenisvolle 

veranderingen voor aan de batenzijde van de begroting. Dat betreft het gaan ontvangen van 

de subsidie van de gemeente Den Haag voor het SMW+ en dat betreft de stijging van de 

ontvangsten voor zware ondersteuning met ruim 2 ton (in de periode 1-8-2015 t/m 31-12-

2015). Deze laatste stijging is het gevolg van een verhoging van het normbedrag zware 

ondersteuning per leerling en de groei van het aantal leerlingen binnen SPPOH.   

Beide veranderingen hebben een structureel karakter.  Deze veranderingen moeten 

verwerkt worden in de meerjarenbegroting/jaarbegroting. 

 Naar alle waarschijnlijkheid zullen met het oog op het schooljaar 2015-2016 besluiten 

moeten worden genomen, die consequenties zullen hebben voor onze begroting.  Dit laat 

zich nu nog niet overzien.  

 

Een ander betekent dat DB, OPR en bestuur voor de zomervakantie een voorstel tot wijziging van de 

meerjarenbegroting SPPOH (en dus de jaarbegroting 2015) tegemoet kunnen zien.  

 

Voorstel aan het DB: 

De in de meerjarenbegroting 2014-2016 van SPPOH opgenomen jaarschijven 2014 (start 1 augustus 

2014) en 2015 vast te stellen als jaarbegrotingen 2014 (start 1 augustus 2014) en 2015. 



Bijlage Jaarbegrotingen 2014 (start 1 augustus 2014) en 2015 SPPOH  (uit MJB SPPOH 2014-2016) 

 

 
 

 

 

Baten 2014 aug-dec. 2015

lichte ondersteuning algemeen 3.550.841 8.522.017

zware ondersteuning 1.000.515 9.690.510

verevening zware ondersteuning -2.456.079

grensverkeer sbao in 0 36.728

overdrachtsverplichting van sbao 0 0

overige baten 458.639 964.731

geoormerkte baten 223.092 312.328

Totale baten 5.233.086 17.070.236

Lasten 2014 aug-dec. 2015

afdracht SO, teldatum, (via DUO) 3.683.767

afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), ondersteuningsbekostiging 112.810

afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), basisbekostiging 40.810

grensverkeer sbao uit 0 0

overdrachtsverplichting aan sbao 531.535 1.275.684

Lasten ondersteuningsplan 4.607.736 11.771.025

verplichte besteding AB bij SO (op basis van rugzakken 1/10/2013) 519.947

Progr. 1: Basisondersteuning 2.024.823 4.859.574

Progr. 2: Extra ondersteuning 1.290.797 3.313.126

Progr. 3: Lesplaatsen 83.333 200.000

Progr. 4: Arrangeren en indiceren 202.297 516.762

Progr. 5: Projecten en activiteiten 586.046 1.243.309

Progr. 6: Organisatie SPPOH 266.673 640.014

Progr. 7: Onvoorzien 153.768 478.293

Totale lasten 5.139.271 16.884.097

Resultaat 93.815€                                                          186.139€            


