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Inleiding 
Het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eemeallei Educatief 
heeft de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2026 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 
zlenswnze.

Centrale vraag 
Geven de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022~2026 van de Stichting Eemealleí 
Educatief aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen?

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

Kader 
Wet primair onderwijs 
Statuten Stichting Eem¿-Vallei Educatief 

Argumenten 
Het begrotingsresultaat voor 2022 komt uit op een tekort van C Vanaf het jaar 2025 
zijn de resultaten positief.

Per 1 januari 2023 wordt de nieuwe bekostigingssystematiek van de overheid ingevoerd.
Volgens de oude systematiek ontstaan er vorderingen op het rijk, omdat een deel van de 
jaarbekostiging doorgaans ontvangen wordt in het komende schooljaar.. Door de 
veranderingen die de nieuwe bekostiging vraagt, wordt in 2022 eenmalig een streep gezet 
door de vordering van C 612.318 die in een keer afgeschreven wordt.

In 2022 zijn ook extra uitgaven begroot de arbeidsmarkttoelage. Dit betreft het deel 
wat STEV vanuit eigen middelen toevoegt aan de tijdelijke uitkering. Dit bedrag is vastgesteld 
op basis van eerl globale inschatting van de salarislasten..

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.

Maatschappelijke participatie 

Coronavirus 

Beoogd resultaat 

Financiële consequenties op juistheid beoordeeld door 
Geen kosten opbrengsten op dit product. Geen verdere financiële toelichting nodig.

Verschil Gevol Naam Product 
60 minder ui en 

inkomsten 60 minderinkomsten 
Totaal EO tekort be 
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Aanpak/uüvoe¿ng 
Het collegebesluit komt op de agenda van de raadscommissie.
De stichting ontvangt een afschrift van het besluit.

Conclusie 
De begroting van Stichting Eem-Vallei is onderbouwd en toegelicht. Er is een negatief resultaat 
van 58.309,- begroot in 2022. Omdat dit tekort wordt gemotiveerd, wordt geadviseerd geen 
zienswijze in te dienen.

Communicatie 

Bijlage(n)
Aanbiedingsbrief Stichting Eem-Vallei Educatief 
Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2026 
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