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1. Opening 
Steffens heet iedereen welkom.  
 
2. Verslag vorig overleg 
Huting vraagt of het algemeen bijzonder onderwijs valt onder het openbaar onderwijs. Dit 
moet uitgezocht worden. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Begroting 2014 en meerjarenbegroting 
Uit het ambtelijk overleg zijn een aantal bespreekpunten voor het bestuurlijk overleg naar 
voren gekomen.  
 
Het onderhoudsplan behoeft aanpassing, mede doordat het ‘gemeentelijke onderhoud’ wordt 
overgedragen aan het stichtingsbestuur. Bij de jaarrekening  2013 ontvangen wij het nieuwe 
onderhoudsplan.  
Het onderhoud van de scholen in Bronckhorst is op peil. De andere gemeenten brengen het 
onderhoud op peil voordat scholen naar IJsselgraaf wordt overgedragen.  
Door de overdracht van het onderhoud verandert het verhoudingsgetal personeel:materieel. 
Bij de volgende begroting moet hier aandacht voor zijn.  
 
Een actuele risico-analyse ontvangen de gemeenten bij de jaarrekening. Dit past in de 
systematiek van IJsselgraaf. Het overgrote deel van de kosten van de stichting bestaat uit 
personeelskosten. Huting verstrekt een overzicht met de personele ontwikkeling. De PO raad 
en IJsselgraaf maken een inschatting van de personele ontwikkeling. Ondanks dat 
IJsselgraaf inschat dat de daling van het personeel minder vergaand is, gaat zij uit van de 
gegevens van de PO raad. Het overzicht laat zien dat de afname van het personeel 
opgevangen kan worden in de flexibele schil.  
 
Bij de Ligthart school heeft een uitbreiding plaatsgevonden, die is bekostigd door IJsselgraaf. 
Omdat de middelen reeds voor 1998 waren verkregen, was het mogelijk deze voor deze 
uitbreiding in te zetten.  
 
De leerlingenaantallen in de meerjarenbegroting en het overzicht over de personele 
ontwikkeling zijn met elkaar in lijn.  
 
Er zijn veel inhoudelijke vragen gesteld over de begroting. Van der Meijs verzoekt in een 
volgende begroting om meer toelichting. Ook het stichtingsbestuur heeft hierom verzocht.  



Het gemeenschappelijk orgaan keurt de begroting goed.  
 
Raad van toezicht 
De bijeenkomst over de mogelijke invoering van het raad van toezicht model is positief 
ontvangen. De extra informatie is vertrouwenwekkend.  
 
Het bestuur laat de concept statuten nog aanpassen. In januari neemt het bestuur een 
definitief besluit. Op basis van dit besluit beoordelen de gemeenten of de statuten passen 
binnen haar visie, met name gericht op de rol van de GR. Omdat de termijnen erg kort zijn, is 
de vraag of de gemeenteraadsvergadering van februari haalbaar is.  
 
Ontwikkelingen 
Voor de mogelijke fusie tussen Archipel en IJsselgraaf is een haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd. Dit ziet er positief uit. Omdat de personele ontwikkeling bij Archipel nog niet 
aansluit bij de daling van het aantal kinderen wordt een mogelijke fusie getemporiseerd. Een 
mogelijke fusiedatum is nu 1-1-2016. 
 
Rondvraag 
De GR besluit tot herbenoeming van het bestuurslid Richard vd Woude. Steffens verzoekt 
voor het vervolg een voorstel tot een dergelijk besluit via het ambtelijk secretariaat te laten 
verlopen.  
 
De GR keurt de jaarverantwoording 2013 en de begroting 2015 van het gemeenschappelijk 
orgaan goed.  
 
 
 


