
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Geachte mevrouw, heer 
 
Hierbij bieden wij uw gemeenteraad de begroting 2017 en de meerjaren begroting 2017-2019 van de 
stichting Eem-Vallei Educatief aan. De Raad van Toezicht van de stichting stemt in haar vergadering van 
13 december 2016 in met de begroting.  
 
Door onvoorziene omstandigheden wordt de begroting 2017 op een later tijdstip aan u toegezonden 
dan gebruikelijk. Hiervoor mijn excuses. 
De begroting 2017 gaat uit van een bewuste overschrijding van ongeveer 100.000,- euro. De stichting is 
in het kader van haar visie op onderwijs (Ambitie en Koersboek) van mening dat er de komende jaren 
extra geïnvesteerd moet worden in ontwikkeling van leerkrachten, innovatieve projecten en onderzoek. 
Deze bewuste overschrijding is financieel te verantwoorden. De kapitalisatiefactor van onze stichting 
ligt boven de signaleringswaarde van de overheid. Dit houdt in dat de stichting meer geld in haar 
reserve heeft dan noodzakelijk geacht zou mogen worden. Door nu een beroep te doen op onze reserve 
voldoen we en aan een wens uit het onderwijsveld van de stichting en aan het terugbrengen van de 
kapitalisatiefactor. 
  
Uw raad heeft conform onze statuten het recht een zienswijze in te dienen op deze begrotingen. Indien 
uw raad gebruik wenst te maken van dit recht, verzoek ik u mij uiterlijk voor 15 februari 2017 de 
zienswijze schriftelijk toe te zenden.  
 
Het college van Bestuur zal uiterlijk voor 15 februari 2017 de begroting definitief vaststellen. In dit 
besluit zullen wij de zienswijzen van de gemeenten herkenbaar meenemen. 
 
Hoogachtend, 

 
 
 

 
 
H. van der Zwaag 
Voorzitter College van Bestuur. 
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