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Financiele consequenties
Geen financiele consequenties.

Kader
Wet primair onderwijs
Statuten Stichting Eem-Vallei Educatief

Conclusie
De begroting van Stichting Eem-Vallei is onderbouwd en toegelicht. Er is een negatief 
resultaat van € 200.000,- begroot in 2020. Omdat dit tekort wordt gemotiveerd, 
adviseert het college de raad om geen zienswijze in te dienen.

Centrale vraag
Geven de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van de Stichting Eem- 
Vallei Educatief aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen?

Argumenten
Gezien de reserve bij de stichting is ervoor gekozen in 2020 negatief te begroten. Het 
negatieve resultaat wordt vanuit de opgebouwde reserve gedekt. Op deze manier wil de 
stichting ervoor zorgen dat het te hoge eigen vermogen afneemt.

Duurzaamheid en Inclusie
Mens: Stichting Eem/Vallei draagt met twee openbare basisscholen bij aan een divers
aanbod aan basisonderwijs in Woudenberg.
Markt: het bieden van toekomstbestendig openbaar basisonderwijs.

Aanpak/uitvoering
Het collegebesluit komt op de agenda van de raadscommissie. 
De Stichting ontvangt een afschrift van het besluit.

Inleiding
Het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei 
Educatief heeft de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 voor 
zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraden van Baarn, Barneveld, Bunschoten, 
Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. Conform de statuten hebben de 
gemeenteraden recht op het indienen van een zienswijze.

Beoogd resultaat (wat)
Een financieel gezonde Stichting Eem-Vallei Educatief met goed functionerende 
basisscholen (Jan Ligthartschool en Griftschool in Woudenberg).

Meerjarig is ervoor gekozen om een sluitende begroting te presenteren, waarbij de 
opdracht ligt de lasten in evenwicht te brengen met de baten.
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