
 

 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Op 14 december j.l. heeft de Raad van Toezicht van STEV de begroting 2022, de 

meerjarenbegroting en de toelichting, goedgekeurd.  

 

In september j.l. zijn de 13 bij STEV aangesloten scholen gevraagd om, met de 

schoolontwikkeling als uitgangspunt, hun schoolbegroting voor 2022 aan te leveren. Ook 

verschillende bij STEV betrokken partijen zijn gevraagd om vanuit hun specifieke expertises de 

verwachtte budgettaire ontwikkeling op de scholen (denk daarbij aan input rond huisvesting en 

ICT) aan te leveren. Begin december is de conceptbegroting besproken met de schoolleiders. 

Ook heeft er een bespreking plaats gevonden met de audit commissie van de Raad van 

Toezicht en een afvaardiging van de GMR. Op 7 december is advies gevraag aan de GMR.  

 

De begroting voor 2022 komt uit op een negatief resultaat van € 695.852. Voor meer inzicht in 

dit resultaat is onderstaande tabel opgenomen: 

 

 

 
 

1. De incidentele last voor de afboeking van de vordering op OCW in verband met de nieuwe 

bekostigingssystematiek, zie voor meer informatie bijlage 1 van de begroting. 

2022 2023 2024 2025 2026

Tekort volgens begroting 695.852-      221.157-       23.675-         20.716         75.833         

1. Afboeking vordering OCW 612.318      

2. Extra uitgaven arbeidsmarkttoelage 132.000      77.000         

3. Eenmalig effect sluiting PWA 106.775-      

Genormaliseerd resultaat 58.309-        144.157-       23.675-         20.716         75.833         
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2. De extra uitgaven m.b.t. de arbeidsmarkttoelage betreft het deel wat STEV vanuit de eigen 

middelen toevoegt aan deze tijdelijke uitkering.  

3. Door de bekostiging op de t-1 systematiek ontvangen we nog middelen voor de leerlingen 

van de PWA, Soest. Een deel van deze baten zijn al opgenomen als frictie door de groei 

van deBuut in Soest 

 

Voor 2022 hebben we een tekort van € 58.309. In de meerjaren-begroting prognosticeren we 

in 2023 een hoger tekort. Er is sprake van leerlingengroei terwijl de bekostiging 1 jaar 

achterloopt. Voor de verdere inhoudelijke uitwerking verwijs ik graag naar de begroting.  

 

Goed kwalitatief openbaar onderwijs is uiteraard voor uw gemeente van groot belang. Naast 

de garantiefunctie die er ligt t.a.v. openbaar onderwijs, dragen de Griftschool en de Jan 

Ligthartschool in uw gemeente bij aan een goed, divers en gevarieerd vestigingsklimaat voor 

ouders. Immers, vanuit onze verantwoordelijkheid om gelijke kansen te creëren zijn alle 

leerlingen bij STEV welkom. Vanuit deze speciale verbinding, doen wij net als vorig jaar een 

beroep op uw steun. Daarom nodigen wij u in 2022 van harte uit nader kennis te maken met de 

Griftschool en de Jan Ligthartschool om zelf te ervaren welke belangrijke bijdrage de scholen 

hebben binnen uw gemeente.  

  

Graag ontvang ik voor 15 februari 2022 uw reactie op de begroting 2022. Nadat ik van alle 7 

gemeenten een reactie heb ontvangen, stel ik de begroting definitief vast.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Tenslotte wens ik u en de uwen hele fijne feestdagen en een gezond en mooi 2022 toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

dr. C.M.T. Peters, 

Voorzitter College van Bestuur STEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


