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1. BESTUURSVERSLAG 
 

ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID 
 
Inleiding 
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de realisatie van de activiteiten en de financiële situatie   
van Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO in het boekjaar 2017. 
 

Juridische structuur 
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging. 
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO is op 2 oktober 2013 opgericht en is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 58964789. 
Nummer bevoegd gezag:  21689 
Samenwerkingsverband: PO 25.10 
 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Dhr. T.J. van Altena  Bestuurslid en voorzitter bij KvK 
Dhr. H. Plat Bestuurslid, in rol van penningmeester 
Mw. S.C. van Dongen Bestuurslid  
Dhr. J.R. van Leeuwen Bestuurslid 
Dhr. W. Ludeke  Bestuurslid 

 
De heer W.D.  van Leeuwen vervult de functie van onafhankelijk en extern voorzitter. Hij maakt geen 
deel uit van het bestuur.  
Directeur van het samenwerkingsverband is mevr. T.M.  de Graaf.  
 

Jaarrekening 
De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2017 van Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO is 
onder verantwoordelijkheid van het bestuur SWV Rijn & Gelderse Vallei  opgesteld door Dyade Ede, in 
samenwerking met D. Mak, de controller van het SWV.  
Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree Accountants. 

 
Bekostigingsgrondslag 
Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel  
van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school 
volgens daartoe vastgestelde normen (voor het totale bestuur) is toegenomen.  
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Algemene informatie omtrent het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse 
Vallei 
 
Doelstelling 1 
1. De vereniging heeft ten doel: 

a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 
18a lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs; 

b. het realiseren dat zoveel mogelijk van de in de regio woonachtige leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doormaken; 

c. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in de regio woonachtige 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 
 

2. De vereniging bereikt haar doel door:  
a. gezamenlijke besluitvorming over de wijze van verdelen en toewijzen van de 

ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen; 
b. het vaststellen van een ondersteuningsplan en (financieel) jaarverslag; 
c. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd 

gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; 
d. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor 

basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van het 
bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; 

e. het uitoefenen van door de bevoegde gezagsorganen aan de vereniging overgedragen 
bevoegdheden; 

f. andere middelen die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen zijn.  
 

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.  
 

Algemene informatie omtrent het SWV Rijn & Gelderse Vallei 
De vereniging Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei houdt dit samenwerkingsverband in stand 
om een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen te realiseren 
zodat de in het werkgebied woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doormaken. Daarnaast om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een zo passend mogelijke 
plaats in het onderwijs te kunnen bieden.  
Het werkgebied van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei omvat de gemeenten Ede, 
Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Barneveld en Scherpenzeel. 
Met uitzondering van de bij het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband aangesloten scholen, 
zijn de in deze gemeenten gevestigde scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs (cognitie en gedrag) via hun schoolbesturen aangesloten bij het 
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. 
Afnemers van de diensten van het samenwerkingsverband zijn direct de leerlingen van die scholen met 
extra ondersteuningsbehoeften, hun ouders en de professionals op de scholen. 
 
De Statuten zijn definitief bij de notaris gepasseerd op 22 juli 2014. 
 
 
 

                                                           
1 Artikel 3 Statuten 
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Onder het samenwerkingsverband vallen:  

 33  schoolbesturen  
 125 scholen; 136 inclusief dislocaties; 
 23424 leerlingen in het regulier basisonderwijs2 

 469 leerlingen in het speciaal basisonderwijs 
 401 leerlingen in het speciaal onderwijs (waarvan 86 leerlingen in scholen buiten ons SWV).  

 
 
Aangesloten leden van het samenwerkingsverband 
 

 

Bevoegd gezag Nr. bestuur 

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen 23337 

Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs voor Barneveld en omgeving 25897 

Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen 30673 

Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Lunteren 31204 

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei 31237 

Edese Schoolvereniging-Ede 33151 

Vereniging Tot Stichting En Instandhouding Van Scholen Met De Bijbel Te Bennekom 33645 

Stichting Montessorischool Veenendaal 40207 

Stichting De Onderwijsspecialisten/Arnhem 40631 

Gereformeerde Schoolvereniging Veluwe Plus 40945 

Stichting  Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving 41154 

Stichting Gewoon Speciaal  41178 

Stichting Monton-Soest 41226 

Stichting Pallas 41246 

Stichting Protestants Onderwijs Gelderse Vallei  41337 

Stichting Jan Hein Donnerschool  41450 

Stichting Trivium-Zetten 41460 

Stichting Partners Primair Onderwijs De Link 41461 

Stichting Eem-Vallei Educatief  41481 

Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland  41496 

Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs De Viermaster uit Ederveen 41621 

Stichting Prominent (Primair Openbaar Onderwijs) in  Ede 41674 

Stichting Ede voor Islamitisch Onderwijs en Opvoeding  41820 

Stichting Evangelisch Onderwijs Ede 42521 

Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o. 42587 

Schoolvereniging voor Basisonderwijs in Wageningen 62818 

Stichting Hervormde Scholen Veenendaal (Onderwijsgroep Gave scholen) 70085 

Stichting Orthopedagogisch Onderwijsinstelling Arnhem en omstreken 76689 

Stichting Hervormde Scholen de Drieslag  83579 

Vereniging Hervormde Scholen Ede 83968 

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek 84423 

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Lunteren 87920 

Wageningse Schoolvereniging  98190 

                                                           
2 Teldatum 01-10-2017 
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Organisatiestructuur en personele bezetting  

 
De interne organisatiestructuur is weergegeven in het organogram.  

 

 
 
Intern toezicht  
Het interne toezicht wordt uitgevoerd door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Hiermee wordt 
voldaan aan de wet- en regelgeving inzake scheiding van bestuur en toezicht. De Algemene 
Ledenvergadering heeft de werkgeversrol voor de directie gemandateerd aan het bestuur. De ALV is in 
het verslagjaar twee keer bij elkaar geweest. In de ALV is door het bestuur verantwoording afgelegd van 
het ingezette en uitgevoerde beleid. Belangrijke besluiten uit de Algemene ledenvergaderingen zijn hier 
vermeld. 
Vanaf 2015 is van Ree Accountants benoemd als controlerend accountant. 

 
Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 
a. Zaken met een behoorlijke personele betekenis en personele ontwikkeling 

 Het contract met de ARBO-dienst is niet verlengd, vanaf september 2017 is een contract 
afgesloten met de Arbo-Unie. 

 Binnen het SWV is er in 2017 sprake geweest van arbeidsverzuim. Vanwege de overgang naar 
een andere arbodienst en vanwege verscherpte regels in de Arbowet (m.b.t.  
persoonsgegevens) zijn verzuimpercentages moeilijk te geven.  
In de ondersteuningsorganisatie is er sprake geweest:  
o van langdurig verzuim bij twee medewerkers (0,6 fte: 6 maanden en 1 fte: 9 maanden)  
o van bevallings- en zwangerschapsverlof bij een medewerker 
o van bevallings- en zwangerschapsverlof bij een gedetacheerde medewerker  
o van langdurig verzuim bij een medewerker (0,6 fte: 3,5 maanden) 
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o enkele kortdurende ziekmeldingen vanwege griep e.d.  
In de werkorganisatie is er sprake geweest van enkele kortdurende ziekmeldingen.  

 In de begroting is uitbreiding van 1 fte Steunpunt Coördinator opgenomen per 1-8-2017.  
In oktober 2017 heeft een Steunpunt Coördinator op eigen verzoek verlaten.  
Het regelen van vervanging nam meer tijd in beslag dan verwacht. De bezetting is per 1-1-2018 
volledig.  

 In de begroting van 2017 is uitbreiding van het 0,8 fte Administratief medewerker opgenomen 
vanwege de uitvoering van het ontwikkelplan én de samenwerking met het VO Gelderse Vallei, 
welke gebruik maakt van diverse administratieve functionarissen. Hiervoor is een overeenkomst 
gesloten zodat het gebruik betaald wordt.  

 
b. Onderwijsprestaties  

Het samenwerkingsverband is niet direct verantwoordelijk voor onderwijsprestaties op de 
betrokken scholen. Het basistoezicht, uitgevoerd door de Inspectie voor het onderwijs, blijkt op 117 
scholen voldoende te zijn. Bij vier basisscholen is zwak met een intensief toezicht uitgesproken.  

 
c. Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken  

 Een aantal werkgroepen zijn ingericht om gewenst beleid te ontwikkelen op de gebieden: 
o Herindicatie en TLV brief (afgerond) 
o Gewenste deskundigheid leerkrachten en IB-ers (afgerond) 
o Rol SBO-SO in het SWV (in proces) 
o Hoogbegaafden (in proces) 
o Cluster 2 voorziening (in proces) 
o Cluster 3 (LG/LZK thuisnabij: in proces) 
o TLV decentraliseren (in proces) 
o Ondersteuningsplan 2018-2022 (in proces) 
o Ontwikkelplan (in proces).  

 De meeste visitaties op de scholen zijn in 2017 uitgevoerd. Op 31 december moesten nog 19 
visitaties uitgevoerd worden.  

 Het eerste deel van een onderzoek naar het effect van leerling-arrangementen heeft 
plaatsgevonden. Het tweede deel start in januari 2018.  

 Deskundigheidsbevordering in de vorm van 9 thema’s voor leerkrachten/intern begeleiders is 
opgestart.  
 

d. Kwantitatieve gegevens betreffende leerlingenaantallen , ondersteuning, 
toelaatbaarheidsverklaringen en thuiszitters 
 
Overzicht groei/krimp van het BAO- SO-SBO gedurende verslagjaar en jaren daarvoor 

 

 1-10-2013  1-10-2014  1-10-2015  1-10-2016  1-10-2017   

BAO 24029  23674  23593  23404  23424  +/+ 20 

SBO 686  638  567  486  469  -/- 17 

SO 3 131  121  112  120  116  -/- 4  

SO 4 214  206  181  173  199  +/+ 26 

SO in ander SWV 124  116  105    76    86  + 10  

SO totaal 369  433  398  369  401  +/+ 32 
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Benchmarks gegenereerd uit dashboard PO. 
In onderstaande tabel worden de deelnamepercentages van het samenwerkingsverband vergeleken 
met de landelijke gemiddelden. In de continuïteitsparagraaf wordt nader ingegaan op de 
ontwikkelingen. 

 

SBO 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 NL RGV NL RGV NL RGV NL RGV 

 2,46% 2,62% 2,34% 2,35% 2,31% 2,03% 2,34% 1,96% 

         

SO 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 NL RGV NL RGV NL RGV NL RGV 

L 1,34% 1,41% 1,29% 1,27% 1,28% 1,21% 1,30% 1,35% 

M 0,10% 0,08% 0,11% 0,09% 0,13% 0,09% 0,15% 0,13% 

H 0,19% 0,33% 0,18% 0,29% 0,17% 0,24% 0,17% 0,20% 

Totaal 1,63% 1,82% 1,57% 1,65% 1,58% 1,54% 1,61% 1,68% 

 
 

 
Deelnamepercentage SBO-SO 

 
Vanaf 2011 is een daling zichtbaar in deelnamepercentage SBO van  2,72% naar 1,96. In onderstaande 
grafiek is de ontwikkeling vanaf 2014 weergegeven. 
 

 
Vanaf 2011 is een daling in deelnamepercentage SO gerealiseerd van 2,07 naar 1,54 in 2016, daarna is 
er sprake van een licht stijging tot 1,68%. Het landelijk totaal percentage in 2017 is 1,61%. (Landelijke 
percentages per categorie L-M-H worden in de eerder weergegeven benchmarks weergegeven.) In 
onderstaande grafiek is de ontwikkeling vanaf 2014 weergegeven. 
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Ondersteuningsvragen  
De ondersteuningsvragen rondom leerlingen, groepen, scholen zijn onder te verdelen in 
 
a. Extra ondersteuning met inzet van expertise (steunpuntteamleden) 

Het aantal ondersteuningsaanvragen met alleen inzet van steunpuntteamleden is vanaf augustus 
2016 niet meer apart geregistreerd.  
 

b. Extra ondersteuning met inzet van expertise (steunpuntteamleden) + financiën (HGO) 
In onderstaand overzicht een samenvatting van de stand van zaken wat betreft HGO 
arrangementen. 
 

 Ontvangen 
aanvragen 

Toegewezen 
aanvragen 

Toekenningen 

  

Totaal t/m 2015 
(vanaf 1-8-2014) 

196 196 € 308.309 

Totaal 2016 440 440 € 564.944 

Totaal 2017 689 689 € 683.536 

 
c. Toelaatbaarheidsverklaringen  

In 2017 zijn 230 Toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO afgegeven (inclusief 68 her-indicaties) 
en 227 voor het SO (inclusief 83 her-indicaties). 
 

d. Thuiszittersregistratie  
Elke drie maanden wordt geïnventariseerd hoeveel thuiszitters het SWV kent. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de door de overheid gebruikte definities.  
In december 2017 zijn de volgende gegevens gemeld:  

 0 leerlingen 2.a. Langdurig verzuim (langer dan 4 weken, korter dan 3 maanden) 

 0 leerlingen 2.b. Langdurig verzuim (langer dan 3 maanden).  

 8 leerlingen 5a. Vrijstelling van leerplicht. 
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e. Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg 

 Het SWV heeft gedurende het verslagjaar een Activiteitenplan (voor de aankomende 4 jaar) 
gemaakt, waaruit jaarlijks een Jaarplan wordt  opgesteld. Voor het ontwikkelen van beleid 
worden soms tijdelijke werkgroepen ingericht. Periodiek wordt door de directeur een 
managementrapportage geschreven voor het bestuur, waarbij tevens een voortgang gemeld 
wordt op het Jaarplan. 

 Het geïmplementeerde instrument Q3 wordt in eerste instantie als een inventarisatie-
instrument gebruikt, na de herhaling in 2018 als ontwikkelinstrument. Van elke school is op 
basis van dit instrument een schoolprofiel beschikbaar. 

 Een visitatie-format is ontwikkeld om het gewenste niveau van basisondersteuning te volgen. De 
ronde van visitaties is in 2017 nagenoeg afgerond. 

 
f. Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen  

 Het samenwerkingsverband is met 34 schoolbesturen gestart, dit aantal is met één 
teruggelopen doordat SGM De Brouwerij geen deel meer uitmaakt van SWV RGV. 

 Het aantal leden van de Ondersteuningsplanraad (OPR) is sterk gedaald (van 16 naar 7). Er heeft 
een oriëntatie plaatsgevonden op het wenselijke aantal leden en de taak van de OPR. Er zal 1,5 
jaar worden gewerkt met een extern voorzitter voor de OPR. 

 
g. Governance ontwikkelingen (interne beheersing en toezicht) 

Bij de oprichting is ervoor gekozen om de toezichthoudende verantwoordelijkheid te beleggen bij de 
ALV. In 2016 is er voor gekozen om met een auditcommissie, bestaande uit leden van de ALV, te 
gaan werken. In 2017 zijn de leden voor de  auditcommissie geworven en heeft zij haar eerste taken 
al opgepakt;  het accent ligt op de financiële huishouding.  
 

h. Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact 
Niet van toepassing. 
 

i. Het gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag  
Niet van toepassing. 
 

j. Afhandeling van klachten  
In 2017 zijn er geen officiële klachten ingediend. 

 

Bezoldiging bestuurders, onafhankelijk voorzitter en toezichthouders (OPR)  

Leden van het bestuur, van de auditcommissie, de onafhankelijke voorzitter en de leden van de 
Ondersteuningsplanraad (OPR) krijgen een vergoeding op basis van vastgestelde faciliteitenregelingen.  
 
Faciliteitenregeling bestuur 
Bij de faciliteitenregeling bestuur is onderscheid gemaakt tussen een bestuurder in dienst van een 
onderwijsinstelling (a.) en bij een lid geregistreerd als vrijwillige bestuurder (b.) 
a. Bestuurder in dienst van een onderwijsinstelling: 

€ 200,= per vergadering. Het bedrag wordt overgemaakt aan de betreffende besturen; deze maakt  
zelf de keuze of zij de bestuurder of de organisatie willen compenseren voor de inzet. 

b. Vrijwillig bestuurder:  
€ 200,= per vergadering. Dit bedrag wordt vermeerderd met het percentage inkomstenbelasting van 
de betrokkene.  Deze vergoeding wordt “bruto” uitgekeerd, d.w.z. betrokkenen dienen de 
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inkomsten zelf bij de belastingdienst op te geven, door het samenwerkingsverband wordt melding 
van deze vergoedingen gemaakt bij de belastingdienst. 

 
Faciliteitenregeling auditcommissie 
€ 200,= per vergadering op basis van aanwezigheid. Het bedrag wordt overgemaakt aan de betreffende 
besturen; deze maakt zelf de keuze of zij de bestuurder of de organisatie willen compenseren voor de 
inzet.  
 
Overeenkomst van dienstverlening onafhankelijk voorzitter  
Met de onafhankelijk voorzitter is een overeenkomst van dienstverlening afgesloten, die is goedgekeurd 
door de ALV op 28 januari 2014. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt in 2017 € 12.000 per 
jaar, ex btw en reiskosten. 
 
Faciliteitenregeling OPR  
Bij de OPR faciliteitenregeling is onderscheid gemaakt tussen leden die in dienst zijn van de aangesloten 
schoolbesturen en ouders die lid zijn van de OPR 
a. Oudergeleding: 

€ 200,= per vergadering, met een maximum van  € 1500,= per kalenderjaar. Ieder OPR-lid 
oudergeleding moet zelf zorgdragen voor de melding bij de (inkomsten) belasting. Het SWV doet 
een melding bij de belastingdienst.  

b. Medewerker:  
€ 315,= per vergadering (gebaseerd op een uurloon LB 15 (inclusief werkgeverslasten), met een 
maximum van € 1.935,= . Het bedrag wordt overgemaakt aan het schoolbestuur van de 
medewerker.  

c. Voorzitter en secretaris:  
Indien oudergeleding: € 1.500,= ongeacht het aantal vergaderingen  
Indien medewerker: € 1.935,= ongeacht het aantal vergaderingen  

 

Omvang van functie van het weerstandsvermogen  
Er is op basis van een risico analyse een weerstandsvermogen vastgesteld (€ 700.000). Deze minimale 
omvang van het vermogen is bedoeld om de belangrijkste risico’s te kunnen opvangen.   
 

Huisvesting  
Het samenwerkingsverband huurt voor de centrale dienst ruimten inclusief inventaris bij Dyade in Ede. 
Voor de Steunpunt Coördinatoren wordt kantoorruimte gehuurd bij de aangesloten SBO-scholen. 
 

Toegankelijkheid van het samenwerkingsverband/toegangsbeleid 
Het centrale kantoor van het samenwerkingsverband is toegankelijk voor mensen met een 
bewegingsbeperking en voor gebruikers van een rolstoel. 

 
Samenwerking met overige partijen in de regio 
 In de FoodValley zijn naast het SWV Rijn & Gelderse Vallei  nog 4 samenwerkingsverbanden 

werkzaam: drie VO SWV-en en een PO SWV. Er wordt regelmatig overleg gevoerd tussen de 
directeuren/coördinatoren van deze SWV-en t.b.v. afstemming ondersteuningsplan en 
voorbereiding OOGO.  

 Het OOGO wordt gevoerd met bestuurders en beleidsambtenaren van 7 gemeenten van de 
FoodValley en de bestuurders en directeuren/coördinatoren van 5 SWV Passend onderwijs. 

 De directeur maakt deel uit van een netwerk van directeuren van samenwerkingsverbanden in de 
regio Utrecht. 
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 De directeur maakt deel uit van het landelijk netwerk van directeuren van 
samenwerkingsverbanden.  

 

Internationalisering  
Niet van toepassing. 
 

Toezichthouders  
Belangrijke besluiten uit de Algemene Ledenvergaderingen 
Beleid  

 (170621) De ALV besluit met algemene stemmen het dashboard Q3 open te stellen. Ingangsdatum 
is 1 juli 2018, d.w.z. als het vernieuwde dashboard aan de ALV is getoond in de juni-vergadering  van 
2018.  

 (170621) De ALV stemt in met verdere uitwerking van de deelvoorstellen uit het “Ontwikkelplan” 
(Dit is een uitwerking van het advies van de commissie Samen werken, samen dragen dat in 2016 is 
opgeleverd);  

o Expertise BAO naar BAO,  
o Expertiseontwikkeling S(B)O,  
o Basisondersteuning S(B)O,   
o Een IB-helpdesk wordt ingericht.  

In de begroting 2018 (goedkeuring in ALV 171206) is hier financiële onderbouwing voor geregeld. 

 (170621) De ALV neemt kennis van de samenvatting doelbesteding en verantwoording 2016-2017.  

 (171206) De ALV stemt in met een ledenconsultatie om informatie op te halen en samen te werken 
aan het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022. 

Toezicht  

 (170621) De ALV neemt de volgende voorstellen van het "Ontwikkelplan" aan. De voorstellen 
hebben als ingangsdatum 1-1-2018 en worden meegenomen in de nieuwe begroting. 

o Begrotingsruimte:  
a. Er wordt geen gebruik gemaakt van het positief begrootte resultaat.  
b. In de begroting 2018 t/m 2020 wordt het bedrag voor ondersteuning basisscholen 
verhoogd met € 13,55.  

o Verdeling arrangementsgelden:  
a. Iedere basisschool krijgt een HGO-budget, bestaande uit een basisbedrag van € 1.500 
voor klein HGO arrangementen en een opslag van steeds € 1.200 voor scholen met een 
hoger leerlingaantal met een maximum van € 6300.  
b. Er is een centraal budget van € 25.000 welke door de directeur SWV wordt beheerd.  
c. De Steunpunt Coördinatoren hebben de beschikking over het restant budget voor HGO- 
arrangementen > € 1.500.  

  (170621) De ALV stelt het jaarverslag 2016 vast en het bestuur wordt gedéchargeerd voor het 
gevoerde beleid. 

  (171206) De ALV beslist unaniem de heer Wim Ludeke als lid van het bestuur van SWV RGV te 
benoemen voor een tweede termijn. Deze termijn eindigt op 1 augustus 2020. 

 (171206) De ALV verzoekt de benoemingsadviescommissie de werving van een bestuurslid (met 
specifiek profiel van penningmeester) te starten zodat benoeming in de ALV van juni 2018 kan 
plaatsvinden i.v.m aftreden van de penningmeester begin 2018. 

 (171206) De ALV keurt het besluit van het bestuur SWV RGV goed om de heer Harnold Plat 
gedurende de periode 1 februari 2018 tot de ALV van juni 2018 tot bestuursadviseur te benoemen. 

 (171206) De ALV benoemt de heren Jan Hofman, Gert van der Rhee en Henk van Dorp als lid van de 
auditcommissie. 

 (171206) De ALV keurt de meerjarenbegroting 2018-20121 goed. 



 

 
 

1. Financiële paragraaf 
 
Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van 
baten en lasten. Tevens is een analyse opgenomen van de afzonderlijke posten en de kengetallen. 
 
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. In de jaren 2014 en 2015 zijn de 
verantwoordelijkheden en budgetten gefaseerd overgedragen aan de samenwerkingsverbanden. Dit 
betekent dat nu voor het eerst een goede vergelijking mogelijk is van het verslagjaar met het 
voorgaande jaar. Daar komt bij dat een wettelijke aanpassing is doorgevoerd in de wijze waarop de 
doorbetalingen aan de schoolbesturen in de jaarrekening moeten worden verantwoord. De verplichte 
afdrachten SO en SBO (op basis van teldatum 1 oktober), de afdracht aan het SO en SBO in het kader 
van de tussentijdse groei en de overige doorbetalingen aan de schoolbesturen (met name de 
ondersteuningsmiddelen) worden nu niet meer verantwoord als aftrekpost van de baten, maar als een 
aparte categorie aan de lastenkant. Hiermee wordt ook het probleem van onvergelijkbare kengetallen 
opgelost. 
 
De wettelijk voorgeschreven presentatie van de cijfers in de jaarrekening biedt weinig inzicht in de 
beleidsmatige uitwerking van het ondersteuningsplan naar de financiële consequenties. Daarom wordt 
voor de interne beleidscyclus gewerkt met een programmabegroting. Hiermee kan een directe relatie 
worden gelegd tussen beleid en financiën, zodat de meerjarenbegroting logisch voortvloeit uit het 
ondersteuningsplan. De vertaling van de cijfers in de jaarrekening  geeft het volgende beeld: 
 

 
 
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn: 

 De rijksbijdragen zijn hoger omdat gedurende het jaar de bekostigingstarieven naar boven zijn 
bijgesteld. Dit geldt tevens voor de tarieven die gehanteerd worden bij de afdrachten aan SBO 
en SO (programma 3).  

 De budgetten voor basisondersteuning (programma 1) en de extra ondersteuning (programma 
2) worden volgens plan ingezet. De realisatie wijkt nauwelijks af van de begroting.   

2017 begroting realisatie verschil

Baten

rijksbijdragen 13.422.049 14.005.018 582.969

overige baten 2.100 12.328 10.228

geoormerkte baten programma's 0 20.981 20.981

Totale baten 13.424.149 14.038.327 614.178

Lasten

Programma 1: Basisondersteuning 3.180.786 3.208.440 -27.654

Programma 2: Extra ondersteuning 2.393.004 2.443.319 -50.315

Programma 3: Extra ondersteuning (specialistisch) 5.397.906 5.528.212 -130.306

Programma 4: Ontwikkeling en innovatie 873.606 398.511 475.094

Programma 5: Bedrijfsvoering 559.132 459.830 99.302

Totale lasten 12.404.434 12.038.312 366.122

Resultaat 1.019.715 2.000.015 980.299
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 Het budget voor ontwikkeling en innovatie (programma 4) vertoont een overschot van € 
475.000. Op alle onderdelen zijn inmiddels plannen ontwikkeld, maar de uitvoering blijft 
vooralsnog achter. De onderschrijding wordt met name veroorzaakt doordat op beleidsmatige 
arrangementen en innovaties relatief weinig is uitgegeven. Dit geldt ook voor de projecten in 
het kader van het Ontwikkelplan. Veel van deze projecten zijn op schooljaarbasis in uitvoering 
genomen, terwijl ze al voor het hele kalenderjaar zijn begroot. In de begroting van 2018 is reeds 
rekening gehouden met de doorloop van deze projecten. De budgetten zullen dus uiteindelijk 
wel worden besteed, maar met enige vertraging. 

 Het budget Bedrijfsvoering (programma 5) wordt met € 99.000 onderschreden. De belangrijkste 
oorzaken zijn de lagere bestuurskosten (€ 32.000) en de lagere PR-kosten (€ 20.000). Verder is 
minder externe expertise en ondersteuning ingehuurd dan voorzien (€ 38.000). 

 
 
Financiële kengetallen 
Door de verandering in de presentatie van de doorbetalingen aan schoolbesturen zijn de op te leveren 
kengetallen onderling beter vergelijkbaar. Wat echter nog ontbreekt is een gevalideerd referentiekader. 
De kengetallen kunnen dus nog niet worden afgezet tegen vastgestelde normen.  
 

 
 
Het samenwerkingsverband is in staat om zowel lopende verplichtingen als mogelijke tegenvallers op te 
vangen.  
 
  

Kengetallen 2017 2016 Berekening Definitie

Rentabiliteit 0,14 0,12 exploitatieressultaat uit gewone Zicht op het rendement. Geeft aan of

bedrijfsvoering / baten er sprake is van een positief dan wel

negatief bedrijfsresultaat.

Weerstandsvermogen 0,40 0,27 (eigen vermogen -/- vaste activa) / Graadmeter voor de mate waarin

rijksbijdrage een bestuur zich een tekort in de

eploitaite kan permitteren in relatie

tot de opgebouwde reserves.

Liquiditeit 30,55 15,70 (kortlopende vorderingen + De "current ratio" illustreert het

liquide middelen) / vermogen van een organisatie om

kortlopende schulden crediteuren tijdig (op korte termijn)

te kunnen betalen.

Solvabiliteit 0,96 0,93 eigen vermogen / Graadmeter voor de financiële

totaal vermogen onafhankelijkheid van een 

organisatie. Geeft aan of de 

organisatie aan haar financiéle

verplichtingen kan voldoen.
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2. Continuïteitsparagraaf 
 

Meerjarenperspectief 
Elk schooljaar wordt op basis van het Ondersteuningsplan een jaarplan gemaakt. Hierin staan concrete 
doelstellingen om onderwijsondersteuning goed en efficiënt te ontwikkelen en te organiseren. Het 
Ondersteuningsplan en het jaarplan vormen het vertrekpunt voor de meerjarenbegroting.  
In de meerjarenbegroting 2018-21 zijn, naast de beleidsmatige uitgangspunten die eerder in dit 
jaarverslag zijn benoemd, de volgende kwantitatieve uitgangspunten toegepast: 

 Krimp van het aantal leerlingen met 1% per jaar. 

 Stabilisatie van het deelnamepercentage SBO op het niveau van 1 oktober 2017 (1,97%). De 
tussentijdse groei is constant verondersteld op het niveau van 2017 (30 leerlingen).  

 Lichte stijging van het deelnamepercentage SO van 1,69% op 1 oktober 2017 naar 1,76% in 
2021. De tussentijdse groei is constant verondersteld op het niveau van 2017 (38 leerlingen 
categorie 1, 1 leerling categorie 2 en 1 leerling categorie 3). 

 
De uitgangspunten leiden tot de volgende effecten op leerlingaantallen en deelnamepercentages: 
 

 
 
Het aantal leerlingen in dit overzicht op peildatum 1 oktober 2017 wijkt licht af van de aantallen waarop 
de bekostigingsbeschikkingen van DUO zijn gebaseerd. Ten tijde van het opstellen van de 
meerjarenbegroting waren de definitieve aantallen nog niet bekend. In voorgaande hoofdstukken zijn 
de juiste aantallen wel gepresenteerd. 
 
In de afgelopen jaren is het deelnamepercentage SBO fors gedaald. Conform verwachting heeft de 
daling zich het afgelopen jaar niet verder doorgezet.  Voor de komende jaren blijft de verwachting dat 
het deelnamepercentage op het lage niveau van 1,97% stabiliseert. In hoeverre dat realistisch is, zal 

Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum

Leerlingen BaO en SBO 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020

leerlingen BaO 23.404 23.432 23.198 22.966 22.736

leerlingen SBO 486 470 465 460 455

Totaal BaO en SBO 23.890 23.902 23.663 23.426 23.191

Leerlingen SO 1-10-2016 1-10-2016 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020

SO lln jonger dan 8 jaar

categorie 1 (laag) 83 101 101 101 101

categorie 2 (midden) 7 10 10 10 10

categorie 3 (hoog) 17 19 19 19 19

SO lln 8 jaar en ouder

categorie 1 (laag) 206 224 224 224 224

categorie 2 (midden) 15 20 20 20 20

categorie 3 (hoog) 41 29 29 29 29

Totaal SO 369 403 403 403 403

Deelnamepercentages 1-10-2016 1-10-2016 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020

SBO 2,03% 1,97% 1,97% 1,96% 1,96%

SO 1,54% 1,69% 1,70% 1,72% 1,74%
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moeten blijken wanneer de investering in de basisondersteuning zijn vruchten zal afwerpen. Opvallens 
is dat de tussentijdse groei in het SBO fors is gestegen (van 13 naar 30).  
Na enkele jaren van daling is het deelnamepercentage SO het afgelopen jaar voor het eerst weer licht 
gestegen. Ook hier geldt dat de tussentijdse groei fors is toegenomen (van 18 naar 40 leerlingen). In 
tegenstelling tot het SBO vertaalt dit zich bij het SO dus wel in een stijging op de teldatum.  
De ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gemonitord. 
 
Het samenwerkingsverband heeft ultimo 2017 8,45 fte eigen personeel in dienst. Daarnaast werden 
14,82 fte gedetacheerd vanuit de deelnemende schoolbesturen. De komende jaren wordt geen 
verandering in de benodigde formatie verwacht. Wel wordt onderzocht of en in hoeverre het wenselijk 
is de gedetacheerde medewerkers in dienst te nemen bij het samenwerkingsverband. 
 

 
 
De goedgekeurde meerjarenbegroting geeft het volgende beeld: 
 

 
 
Naast de genoemde uitgangspunten en de toelichting in de financiële paragraaf zijn aanvullend de 
volgende opmerkingen te maken: 

 De uitkering aan de schoolbesturen van € 136,45 in het kader van programma 1 
(basisondersteuning) wordt de komende jaren gecontinueerd. De schoolbesturen dienen zich 
over de inzet van deze middelen te verantwoorden. Uit de verantwoording dient te blijken wat 
de opbrengst is in verhouding tot de aangeleverde doelbesteding. Daarnaast moet analyse van 
het niveau mogelijk zijn via de schoolondersteuningsprofielen, de SOP-gesprekken tussen 
Steunpunt Coördinatoren, directeur en IB-ers en de visitaties. 

Personeel 2017 (R) 2018 2019 2020 2021

Eigen personeel

Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Steunpunt Coördinatoren 4,01 5,00 5,00 5,00 5,00

Ondersteunend personeel 3,44 5,90 5,90 5,90 5,90

Totaal eigen personeel 8,45 11,90 11,90 11,90 11,90

Extern personeel

Ondersteuners (gedetacheerd) 14,82 14,20 14,20 14,20 14,20

Totaal extern personeel 14,82 14,20 14,20 14,20 14,20

Totaal personeel 23,27 26,10 26,10 26,10 26,10

Meerjarenbegroting 2017 (R) 2018 2019 2020 2021

Baten

rijksbijdragen 14.005.018 13.727.557 13.470.830 13.006.753 12.684.407

overige baten 12.328 2.100 2.100 2.100 2.100

geoormerkte baten programma's 20.981 30.000 30.000 30.000 30.000

Totale baten 14.038.327 13.759.657 13.502.930 13.038.853 12.716.507

Lasten

Programma 1: Basisondersteuning 3.208.440 3.197.296 3.165.367 3.133.711 3.102.327

Programma 2: Extra ondersteuning 2.443.319 2.477.320 2.477.320 2.477.320 2.477.320

Programma 3: Extra ondersteuning (specialistisch) 5.528.212 5.837.909 5.987.367 5.889.048 5.886.327

Programma 4: Ontwikkeling en innovatie 398.511 1.679.296 1.580.125 1.131.982 445.792

Programma 5: Bedrijfsvoering 459.830 613.481 613.481 613.481 613.481

Totale lasten 12.038.312 13.805.302 13.823.660 13.245.541 12.525.247

Resultaat 2.000.015 -45.645 -320.730 -206.689 191.260
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 De werkwijze met vier regionale steunpunten wordt gecontinueerd (programma 2). Via de 
steunpunten wordt de expertise beschikbaar gesteld aan de scholen. Daarnaast kunnen 
arrangementen in geld worden toegekend. 

 Programma 3 bestaat voornamelijk uit toelaatbaarheidsverklaringen voor SBO en SO. Ook het 
proces van toekenning valt hieronder. Daarnaast is een budget beschikbaar voor bijzondere 
arrangementen in het SBO en SO. 

 Eind 2016 is gestart met schoolvisitaties. Alle scholen worden tot medio februari 2018 bezocht, 
met als doel zicht te krijgen in de ontwikkeling van de basisondersteuning. Hierna zal een  
evaluatie plaatsvinden. 

 De komende drie jaren wordt een bedrag van minimaal € 3,25 miljoen geïnvesteerd in projecten 
die voortvloeien uit het Ontwikkelplan. Een kleine € 1 miljoen gaat naar de borging van het 
hogere niveau van basisondersteuning. De overige projecten hebben betrekking op andere 
beleidsmatige speerpunten en samenwerking. 

De meerjarenbegroting vertoont de eerste jaren negatieve resultaten. Dit is een bewuste keuze. 
Hiermee wordt een deel van het opgebouwde vermogen benut voor de genoemde vernieuwingen.  
 
Vanaf 2021, dus nadat de vereveningsperiode is verstreken, is er sprake van een structureel positief 
resultaat van rond de  € 100 à 200.000.  
Begin 2017 is de Commissie Ontwikkelplan gestart. Deze commissie heeft voorstellen geformuleerd die 
bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het SWV. Deze voorstellen zijn in juni 2017 gepresenteerd 
aan de ALS. De ALV heeft de richting van de voorstellen goedgekeurd voor verdere uitwerking. In 
december 2017 heeft de ALV op voordracht van het bestuur een definitief besluit genomen over 
implementatie van de meeste voorstellen voorstellen. Deze worden voorzien in juni 2018. Twee 
voorstellen zijn nog aangehouden voor nadere uitwerking. 
 
Bovenstaand overzicht is opgesteld volgens de interne begrotingssystematiek, omdat op deze manier de 
relatie tussen beleid en financiën inzichtelijk wordt gemaakt. Vertaald naar de indeling conform de 
Regeling Jaarverslaggeving ontstaat het volgende beeld: 
 

 
 
Dit leidt tot de volgende meerjarenbalans: 
 

Meerjarenbegroting RJO 2017 (R) 2018 2019 2020 2021

Baten

Rijksbaten 13.887.514 13.727.557 13.470.830 13.006.753 12.684.407

Overige overheidsbijdragen en subsidies 22.023 0 0 0 0

Overige baten 128.790 32.100 32.100 32.100 32.100

Totale baten 14.038.327 13.759.657 13.502.930 13.038.853 12.716.507

Lasten

Personeelslasten 2.034.644 2.216.750 2.216.750 2.216.750 2.216.750

Afschrijvingen 6.139 6.500 6.500 6.500 6.500

Huisvestingslasten 45.346 53.000 53.000 53.000 53.000

Overige lasten 306.502 1.186.420 1.090.420 895.420 645.420

Doorbetalingen aan schoolbesturen 9.645.681 10.342.632 10.456.990 10.073.871 9.603.577

Totale lasten 12.038.312 13.805.302 13.823.660 13.245.541 12.525.247

Resultaat 2.000.015 -45.645 -320.730 -206.689 191.260
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Het eigen vermogen van het samenwerkingsverband is hoger dan de € 700.000 die als weerstandsbuffer 
nodig is. In de risicoparagraaf wordt de onderbouwing hiervan gegeven. 
 
De plannen voor de komende jaren voorzien erin dat het vermogen niet verder groeit.  

 

  

Meerjarenbalans 2017 (R) 2018 2019 2020 2021

Activa

Materiële vaste activa 4.641 4.641 4.641 4.641 4.641

Vorderingen 161.274 161.274 161.274 161.274 161.274

Liquide middelen 5.705.078 5.659.433 5.338.703 5.132.014 5.323.274

Totaal activa 5.870.993 5.825.348 5.504.618 5.297.929 5.489.189

Passiva

Eigen vermogen 5.663.769 5.618.124 5.297.394 5.090.705 5.281.965

Voorzieningen 15.179 15.179 15.179 15.179 15.179

Kortlopende schulden 192.045 192.045 192.045 192.045 192.045

Totaal passiva 5.870.993 5.825.348 5.504.618 5.297.929 5.489.189
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Risico’s 
Korting op lumpsum schoolbesturen 
In het stelsel passend onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het SO (dus 
de bekostiging van de afgegeven TLV’s SO) hoger is dan de maximale afdracht (het totale budget zware 
ondersteuning), er door DUO een automatische korting op de lumpsum van de deelnemende 
schoolbesturen wordt toegepast. In onderstaand overzicht wordt dit risico in beeld gebracht. Wanneer 
de uitputtingspercentages stijgen en in de buurt van de 100% komen, is er sprake van een reëel risico. 
 

 
 
Het uitputtingspercentage voor SO loopt de komende jaren licht op en stabiliseert tot een niveau van 
rond 60%. Hier is dus sprake van een verwaarloosbaar risico. 
 
Risicoanalyse 
In het voorjaar van 2016 is een uitgebreide risico-inventarisatie gehouden. Deze inventarisatie is in 
september 2017 geactualiseerd en voorzien van risicowegingen en waar mogelijk en nodig van de 
financiële impact.  
De risicoweging wordt bepaald door de kans dat de gebeurtenis optreedt te vermenigvuldigen met de 
verwachte impact. Beide worden gescoord op een schaal van 1-5. Het maximale risico heeft dus een 
weging van 25. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste risico’s vermeld: 
 

 
 
Op de beheersing van deze risico’s ligt de komende periode de bijzondere aandacht. 
 
Een aantal risico’s wordt “verzekerd” door hier in het eigen vermogen van het SWV een risicobuffer voor 
te vormen. Deze risicobuffer kan gezien worden als het absolute minimaal benodigde eigen vermogen. 
 
In onderstaand overzicht worden alle risico’s benoemd waarbij een financiële vertaling van het restrisico 
gemaakt kon worden. Op dit overzicht komen niet alle risico’s uit de top 10 voor. Een aantal belangrijke 
risico’s, die wel van invloed zijn op het realiseren van de doelstellingen van het SWV, zijn niet in geld uit 
te drukken. Daarnaast zijn er risico’s die niet in de top 10 staan, waar wel een financiële vertaling van te 
maken is. 

Uitputting zware ondersteuning 2018 2019 2020 2021

Afdracht zware ondersteuning

de maximale afdracht SO bedraagt: 9.611.903 9.351.844 8.917.404 8.635.242

de werkelijke afdracht (via DUO en SWV) is: 52% 55% 57% 59%

Weging Progr. Omschrijving risico

16 baten Mogelijk wispelturig overheidsbeleid leidt tot onzekerheid over de baten van het samenwerkingsverband.

16 P5 De sturing op (het herkennen van) hoge werkdruk is nog in ontwikkeling, dit heeft geleid/kan leiden tot 

ziekte van medewerkers.

16 P5 Onvoldoende rolvastheid bestuur en toezicht: een adequate invulling van de toezichthoudende rol door de 

ALV is een ontwikkelpunt. Dat heeft deels te maken met de omvang van de ALV maar ook met de 

dubbelfunctie: gemeenschappelijke beleidsbepaling en toezichthouden.  

12 algemeen Monitoring en evaluatie: er zijn onvoldoende visitatoren om de visitaties tijdig af te ronden.

12 algemeen Onvoldoende communicatie van afspraken door de schoolbestuurders leidt tot onnodige tijdsinvestering 

door het SWV en weerstand bij de scholen.

12 dekkend 

aanbod

De wachtlijsten in jeugdhulp/zorg leiden tot onnodige inzet van s(b)o.

12 P1 Leerkrachten handelen te weinig preventief en niet voldoende handelingsgericht bij het geven van onderwijs 

en begeleiding aan alle leerlingen. Er wordt een hoge druk gelegd op de leerkracht door te moeten voldoen 

aan de zorgplicht.

12 P5 De inrichting van het SWV sluit op termijn niet meer aan bij de behoeften.

12 P5 Structureel hoog ziekteverzuim

10 P5 Niet functionerende medewerkers
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Het minimaal benodigde vermogen is dus € 700.000. Een volgende stap die hier nog in gezet kan worden 
is de beoordeling van de noodzaak of het SWV voor alle onderdelen vermogen moet aanhouden. 
Immers, voor een deel van de risico’s houden de schoolbesturen ook al vermogen gereserveerd. De 
beantwoording van deze vraag is op dit moment nog niet urgent, omdat werkelijke omvang van het 
vermogen van het SWV hoger is dan de nu berekende € 700.000. 
 
 
Financiële positie  
De financiële positie van het SWV RGV is goed. Het eigen vermogen per 31 december 2017 bedraagt 
ruim € 5,6 miljoen. 2017 is het laatste jaar dat er nog een fors positief resultaat wordt verwacht.  
Inmiddels is veel nieuw beleid ontwikkeld. De grote positieve resultaten die ook in meerjarenperspectief 
werden verwacht, behoren inmiddels tot het verleden. Het vermogen zal de komende jaren dus niet 
verder stijgen, maar stabiliseren rond de € 5 miljoen. Het beschikbare vermogen is van voldoende 
omvang om ook nieuwe projectplannen de komende periode uit te kunnen voeren. De plannen moeten 
echter wel leiden tot besparingen elders, anders kunnen op de langere termijn financiële problemen 
ontstaan. 
 
 
  
 

Risico categorie Restrisico

Mogelijk wispelturig overheidsbeleid 86.100

Aantal klacht- en bezwaarprocedures 15.000

Onvoldoende zicht op besteding ondersteuningsmiddelen 50.000

Dure arrangementen om thuiszitten te voorkomen 15.000

De wachtlijsten in Jeugdhulp/zorg leiden tot onnodige inzet van s(b)o 25.000

OOGO met de gemeente(n) wordt te arbeidsintensief 8.000

Hogere verwijzing naar extra ondersteuning (speciaal) als basisondersteuning 

niet op orde is

114.950

Middelen basisondersteuning worden niet effectief ingezet 5.000

Hogere deelname sbo dan verwacht, geen stabilisatie maar een stijging 67.500

Tussentijdse groei sbo is hoger dan verwacht 24.900

Saldo in- en uitgaand grensverkeer is negatiever dan verwacht 13.500

Deelname so stabiliseert niet, maar stijgt 58.800

Tussentijdse groei so is hoger dan verwacht 21.750

Aansluiting expertise steunpunten op de vraag 9.000

Als basisondersteuning op orde, kunnen ondersteuners overbodig worden 25.000

Organisatie kwetsbaar door beperkte omvang 50.000

Niet functionerende medewerkers 54.000

Structureel hoog ziekteverzuim 25.000

Structureel hoog ervaren werkdruk 17.500

Aannames in meerjarenbegroting komen niet overeen met de werkelijkheid 10.000

Totaal 696.000



22 
 

 
 
 
 
 

Treasuryverslag 
De vereniging hanteert een eigen treasurystatuut. Dit statuut is in 2016 aangepast aan de nieuwe 
Regeling Beleggen Lenen en Derivaten OCW 2016 en is vastgesteld door de ALV. In dit statuut is bepaald 
binnen welke kaders het Samenwerkingsverband PO Rijn en Gelderse Vallei het financierings- en 
beleggingsbeleid inricht.  
De vereniging heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van 
spaarrekeningen. Alle rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank. 
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JAARREKENING 
 

 



Jaarrekening 2017

21689 / Samenwerkingsverband Rijn Gelderse Vallei PO, te Ede

Algemeen

Continuïteit

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende:

Afwijkende rubricering

Hierdoor zijn de vergelijkende cijfers van 2016 in deze jaarrekening aangepast t.o.v. de cijfers vermeld in

de jaarrekening 2016.

Dit heeft ook gevolgen op de kengetallen.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

normbekostiging omvat, inclusief de middelen die DUO rechtstreeks aan de instellingen betaald.

De post "3.1.3.1. doorbetalingen rijksbijdragen samenwerkingsverbanden" is vervallen.

Lasten: de rubriek "4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen" is toegevoegd. 

Deze rubriek is uitgesplitst in de volgende onderdelen:

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW

4.5.2 Doorbetalingen op basis van 1 februari

4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva, met uitzondering van het (groeps)vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat 

van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt 

verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

De rubricering in de jaarrekening van de samenwerkingsverbanden is als volgt aangepast: 

Baten: de post "3.1.1.1. Rijksbijdragen OCW” wordt bruto geboekt. Dat wil zeggen dat het de totale 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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Verbonden partijen 

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

Apparatuur & machines 60 20% 500

ICT 36 33% 500

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

 250.000    

 101.744    

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

geen beperkingenbuffer vermogen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Categorie

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

- Reserve monitoringssysteem

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang 

plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de 

bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

geen beperkingenMonitoring 

basisondersteuning 

d.m.v. een scholingsplan

- Reserve personeel 

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en). 
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Voorzieningen

Voorziening jubilea

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Vereniging de condities voor ontvangst kan aantonen.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 

als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 
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Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De instelling heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2017 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2017 104,40%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.
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En vergelijkende cijfers 2016. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 4.641            10.780          

Totaal vaste activa 4.641           10.780         

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 161.274        65.288          

1.2.4 Liquide middelen 5.705.078     3.855.477     

Totaal vlottende activa 5.866.352    3.920.765    

TOTAAL ACTIVA 5.870.993     3.931.545     

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 5.663.769     3.663.754     

2.2 Voorzieningen 15.179          17.985          

2.4 Kortlopende schulden 192.045        249.806        

TOTAAL PASSIVA 5.870.993     3.931.545     

31-12-2017 31-12-2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
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En vergelijkende cijfers 2016

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 13.887.514    13.433.465   13.648.656  

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden

22.023           -                   642              

3.5 Overige baten 128.710         27.558          79.736         

Totaal baten 14.038.247    13.461.023    13.729.034   

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 2.034.644      2.032.986     1.616.791    

4.2 Afschrijvingen 6.139            6.500            5.493           

4.3 Huisvestingslasten 45.346           53.000          23.859         

4.4 Overige lasten 306.502         642.620        394.699       

4.5 Doorbetalingen aan 

schoolbesturen 9.645.682      9.706.202     10.078.824  

Totaal lasten 12.038.313    12.441.308    12.119.666   

Saldo baten en lasten 1.999.934      1.019.715      1.609.368     

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 81                 -                   3.395           

6.2 Financiële lasten -                    -                   345              

Saldo financiële baten en lasten 81                  -                     3.050            

Resultaat 2.000.015       1.019.715       1.612.418      

Resultaat na belasting 2.000.015       1.019.715       1.612.418      

Totaal resultaat 2.000.015       1.019.715       1.612.418      

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten 

en lasten.

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2017 Begroot 2017 2016
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En vergelijkende cijfers 2016

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 1.999.934 1.609.368

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 6.139 5.493

- Mutaties voorzieningen 2.2 -2.806 8.670

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het 

bedrijfsresultaat 3.333 14.163

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2 -95.986 155.188

- Kortlopende schulden 2.4 -57.761 -253.307

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -153.747 -98.119

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.849.520 1.525.412

Ontvangen interest 6.1.1 81 3.395

Betaalde interest 6.2.1 - 345

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.849.601 1.528.462

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 - -6.384

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten - -6.384

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 1.849.601 1.522.078

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 3.855.477 2.333.399

Mutatie boekjaar liquide middelen 1.849.601 1.522.078

Stand liquide middelen per  31-12 5.705.078 3.855.477

2017 2016

2017 2016

KASSTROOMOVERZICHT 2017
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6

Gebouwen Terreinen Inventaris en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

Vaste 

bedrijfs-

activa in 

uitvoering en 

vooruit-

betalingen 

op MVA

Niet aan de 

bedrijfsuit-

oefening 

dienstbare 

MVA

Totaal 

materiële 

vaste activa

€ € € € € € €

                  -                     -             20.809                   -                     -                     -             20.809 

                  -                     -             10.029                   -                     -                     -             10.029 

                  -                     -             10.780                   -                     -                     -             10.780 

                  -                     -               6.139                   -                     -                     -               6.139 

                  -                     -               6.139-                   -                     -                     -               6.139-

                  -                     -             20.809                   -                     -                     -             20.809 

                  -                     -             16.168                   -                     -                     -             16.168 

                  -                     -               4.641                   -                     -                     -               4.641 

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Stand per 01-01-2017

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 01-01-2017

Verloop gedurende 2017

Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2017

Stand per 31-12-2017

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 31-12-2017

Versie: 4 / 24-4-2018 31



Jaarrekening 2017

21689 / Samenwerkingsverband Rijn Gelderse Vallei PO, te Ede

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 19.782 -

1.2.2.10 Overige vorderingen 49.299 23.830

Subtotaal vorderingen 69.081 23.830

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 5.437 -

1.2.2.14 Te ontvangen interest 81 3.445

1.2.2.15 Overige overlopende activa 86.675 38.013

Overlopende activa 92.193 41.458

Totaal Vorderingen 161.274 65.288

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

Vorderingen op gemeenten met betrekkeing tot gezamelijke activiteiten in 2017.

Overige vorderingen

Dit betreft nog te ontvangen vergoedingen van het Vervangingsfonds.

Vooruitbetaalde kosten

Dit betreft vooruitbetaald grensverkeer januari t/m juli 2018.

Overige overlopende activa

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 5.705.078 3.855.477

Totaal liquide middelen 5.705.078 3.855.477

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016

In deze post is de vergoeding voor grensverkeer van augustus t/m december 2017 met een bedrag van € 78.073 inbegrepen.
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 

 01-01-2017

Resultaat

2017

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2017

€ € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 3.312.010 2.000.015 - 5.312.025

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 351.744 - - 351.744

2.1.1 Totaal Eigen vermogen 3.663.754 2.000.015 - 5.663.769

Totaal Eigen vermogen 3.663.754 2.000.015 - 5.663.769

Algemene reserve

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) Stand per 

 01-01-2017

Resultaat

2017

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2017

€ € € €

2.1.1.2.1 Reserve personeel 250.000 - - 250.000

2.1.1.2.9 Reserve monitoringssysteem 101.744 - - 101.744

Totaal bestemmingsreserves publiek 351.744 - - 351.744

2.2 Voorzieningen Stand per 

 01-01-2017 Dotatie 2017

Ontrekking 

2017 Vrijval 2017

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2017

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 17.985 - - 2.806 - 15.179 1.569 9.408 4.202

Totaal 

Voorzieningen 17.985 - - 2.806 - 15.179 1.569 9.408 4.202

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen

Stand per 

 01-01-2017 Dotatie 2017

Ontrekking 

2017 Vrijval 2017

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2017

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileum-voorziening

17.985 - - 2.806 - 15.179 1.569 9.408 4.202

Totaal personele 

voorzieningen 17.985 - - 2.806 - 15.179 1.569 9.408 4.202

* bij netto contante waarde

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 120.366 43.339

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 28.557 27.465

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 7.275 6.545

2.4.12 Overige kortlopende schulden 86 145

Subtotaal kortlopende schulden 156.284 77.494

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 5.443 30.391

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 20.007 19.437

2.4.18 Te betalen interest 19 17

2.4.19 Overige overlopende passiva 10.292 122.467

Overlopende passiva 35.761 172.312

Totaal Kortlopende schulden 192.045 249.806

Overige overlopende passiva

Passiva

De algemene reserve is enerzijds bedoeld om risico's te kunnen opvangen. Hiervoor is € 700.000 benodigd. Het overige wordt de komende jaren projectmatig 

ingezet in het kader van het Ontwikkelplan.

31-12-2017 31-12-2016

In 2016 is een nog te betalen bedrag van € 109.067 voor detacheringen opgenomen. In 2017 is bij 2.4.8 Crediteuren de afrekening detacheringskosten 2017 

van de Onderwijsspecialisten opgenomen met een bedrag van € 45.396.
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 13.804.904 13.352.695 13.564.863

Totaal Rijksbijdrage 13.804.904 13.352.695 13.564.863

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 82.610 80.770 83.793

Totaal Rijksbijdragen 82.610 80.770 83.793

Totaal Rijksbijdragen 13.887.514 13.433.465 13.648.656

Rijksbijdrage OCW

Lichte ondersteuning personeel 3.841.654 3.849.932 3.722.951

Lichte ondersteuning materieel 174.360 - 175.524

Zware ondersteuning personeel 4.694.049 4.902.763 4.175.298

Zware ondersteuning materieel 423.840 - 407.485

Verm. zware ondersteuning personeel 4.320.828 4.600.000 4.702.754

Verm. zware ondersteuning materieel 350.173 - 380.851

Totaal Rijksbijdrage OCW 13.804.904 13.352.695 13.564.863

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragen en -subsidies

22.023 - 642

Totaal Overige overheidsbijdragen 

en -subsidies overige overheden

22.023 - 642

Totaal overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 22.023 - 642

€ € € € € €

3.5.10 Overige 128.710 27.558 79.736

Totaal overige baten 128.710 27.558 79.736

Overige

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

3.2

20173.5 Overige baten

Bij de overige baten is een bedrag van € 117.504 opgenomen met betrekking tot grensverkeer.

Begroot 2017 2016

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017 Begroot 2017 2016

2017 Begroot 2017 2016

Rijksbijdragen3.1
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 

en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 508.037 629.591 403.156

4.1.1.2 Sociale lasten 62.701 - 51.882

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 17.170 - 13.574

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 21.347 - 23.309

4.1.1.5 Pensioenpremies 65.973 - 47.530

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 675.228 629.591 539.451

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -2.806 - 8.670

4.1.2.3 Overig 1.432.368 1.403.395 1.092.500

Totaal overige personele lasten 1.429.562 1.403.395 1.101.170

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het 

Vervangingsfonds 61.037 - 23.830

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 9.109 - -

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

70.146 - 23.830

Totaal personele lasten 2.034.644 2.032.986 1.616.791

Gemiddeld aantal werknemers (personen)

Bestuur / Management 1 1

Personeel primair proces - -

Ondersteunend personeel 10 9

Totaal gemiddeld aantal werknemers 11 10

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 6.139 6.500 5.493

Totaal afschrijvingen 6.139 6.500 5.493

€ € € € € €

4.3.1 Huur 45.346 53.000 23.859

Totaal huisvestingslasten 45.346 53.000 23.859

Afschrijvingen 2017 Begroot 2017 2016

4.3 Huisvestingslasten

4.2

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 11 in 2017 (2016: 10). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het 

gemiddeld aantal werknemers.

2017 2016

2017 Begroot 2017 2016

4.1 2017 Begroot 2017 2016Personeelslasten
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€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 130.542 213.200 185.757

4.4.2 Inventaris en apparatuur 4.090 - 766

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 5.043 14.820 11.236

4.4.5 Overige 166.827 414.600 196.940

Totaal overige lasten 306.502 642.620 394.699

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1Controle van de jaarrekening 8.168 4.800 4.598

4.4.1.1.2Andere controlewerkzaamheden - - -

4.4.1.1.3Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4Andere niet-controlediensten - - -

8.168 4.800 4.598

€ € € € € €

4.4.5.2 Representatiekosten 10.738 - 9.126

4.4.5.4 Bijzondere activiteiten 137.264 354.100 170.764

4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 3.163 - 995

4.4.5.9 Verzekeringen 7.901 - 3.951

4.4.5.10Reproductiekosten, drukwerk - - 6.935

4.4.5.13Overige overige lasten 7.761 60.500 5.169

Totaal overige lasten 166.827 414.600 196.940

Bijzondere activiteiten

Dit betreft beleidsmatige activitieten, monitoring, ondersteuningsprofiel en licentie kindkans.

2017 Begroot 2017 2016

Overige lasten 2017 Begroot 2017 20164.4

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:

2017 Begroot 2017 2016

Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en vorig boekjaar.

4.4.5 Overige lasten
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€ € € € € €

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren 

door OCW

4.5.1.1 Verplichte afdrachten uit te voeren 

door OCW voor (v)so 4.671.002    4.600.000    5.083.606   

Totaal Verplichte afdrachten uit te 

voeren door OCW 4.671.002   4.600.000   5.083.606     

4.5.2 Doorbetaling op basis van 

1 februari

4.5.2.1 Doorbetaling op basis van 

1 februari (v)so 332.190       360.943       171.983      

4.5.2.2 Doorbetaling op basis van 

1 februari sbo 406.566       244.473       601.840      

Totaal Doorbetaling op basis van 

1 februari 738.756      605.416      773.823        

4.5.3 Overige doorbetalingen van rijks-

bijdragen aan schoolbesturen 4.235.924   4.500.786   4.221.395     

Totaal Doorbetalingen aan 

schoolbesturen 9.645.682   9.706.202   10.078.824   

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 81 - 3.395

Totaal financiële baten 81 - 3.395

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten - - 345

Totaal financiële lasten - - 345

Rentelasten en soortgelijke lasten

Begroot 2017 2016

4.5

6.1 Financiële baten

Financiële lasten6.2

2017

Doorbetalingen aan 

schoolbesturen

2017 Begroot 2017 2016

De bankkosten worden vanaf 2017 geboekt bij 4.4.1 administratie en beheerlasten.

2017 Begroot 2017 2016
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€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 2.000.015

Totaal resultaat 2.000.015

Resultaat 2017

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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De aangesloten leden van het samenwerkingsverband staan vermeld op pagina 5 van het bestuursverslag.

VERBONDEN PARTIJEN
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Niet van toepassing, er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden.

VERANTWOORDING SUBSIDIES
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

De Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO is een samenwerkingsverband. Voor onderwijs 

gerelateerde instellingen geldt geen indeling in een bezoldigingsklasse en geldt altijd het WNT 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden 

in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt 

publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse
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Bestuurder

Dienstbetrekking Ja

Aanhef Mevrouw

Voorletters T.M.

Tussenvoegsel de

Achternaam Graaf

Functievervulling in 2017

Functie(s) Directeur

Aanvang functie in verslagjaar 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12

Taakomvang (fte) 1,000

Gewezen topfunctionaris Nee

Bezoldiging 2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding                         78.933 

Beloningen betaalbaar op termijn                         12.283 

Subtotaal bezoldiging                         91.216 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                   - 

Totale bezoldiging                         91.216 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                        181.000 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang functie vorig verslagjaar 01-01

Afloop functie vorig verslagjaar 31-12

taak omvang vorig verslagjaar (fte) 1,000

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding in vorig 

verslagjaar                         78.470 

Beloningen betaalbaar op termijn in vorig verslagjaar                           9.601 

Totale bezoldiging in vorig verslagjaar                         88.071 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband in 2017

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband

Onverschuldigd deel uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                                   - 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 

verslagjaar

Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband

(Voorgaande) functies

Jaar einde dienstverband

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de 

functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking maand 1- 12 van de functievervulling.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking 

vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen topfunctionaris

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder 

dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen 

topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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Toezichthouder

Dienstbetrekking Nee Nee Nee Nee Nee

Aanhef De heer De heer Mevrouw De heer De heer

Voorletters T.J. H. S.C. W. J.R.

Tussenvoegsel van van 

Achternaam Altena Plat Dongen Ludeke Leeuwen

Functievervulling in 2017

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging 2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2.000 4.864 3.040 1.800 1.000

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0

Subtotaal bezoldiging             2.000             4.864             3.040             1.800             1.000 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                  -                    -                    -                    -                    -   

Totale bezoldiging 2.000 4.864 3.040 1.800 1.000 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 27.150 18.100 18.100 18.100 18.100

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang functie vorig verslagjaar 16-06 01-01 01-01 01-01 30-11

Afloop functie vorig verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen in vorig 

verslagjaar                  -               6.384                200             1.400             1.569 

Beloningen betaalbaar op termijn in vorig verslagjaar

Totale bezoldiging in vorig verslagjaar                  -               6.384                200             1.400             1.569 

Uitkering wegens beëindiging dienstverband 2017

Overeengekomen uitkering wegens beëindiging 

dienstverband

Onverschuldigd betaald deel uitkering wegens beëindiging 

dienstverband

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

0 0 0 0 0

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 

verslagjaar

Individueel toepasselijk maximum uitkering wegens 

beëindiging dienstverband

(Voorgaande) functies

Jaar einde dienstverband

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toezichthoudend topfunctionaris

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

In augustus 2016 liepen de tri-partiete verplichtingen af. Voor 9,2 fte is aan de leverende schoolbesturen aangegeven

dat tot 2021 de inzet van deze mensen (op naam) voor het SWV zal worden gecontinueerd.

Voor 5 fte is aangegeven dat de inzet van deze mensen (op naam) voor twee jaar voor het SWV zal worden gecontinueerd. 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Ede,…………………………….2018

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO

Bestuurder

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO

Statutaire adres Horapark 3

Statutaire vestigingsplaats 6717 LZ  Ede

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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Statutaire bestemming van het resultaat

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 0318-675180

E-mailadres:

BRIN-nummers: PO 2510 SWV Rijn & Gelderse Vallei

T.M. de Graaf

directie@swvrgv.nl

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0318-675180

Horapark  3, 6717 LZ  Ede

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO

21689

admin@swvrgv.nl

www.swvrgv.nl
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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