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Beantwoording vragen van de fractie van de HAP over
de begroting 2014 SOPOH

0 6 HAAÜI 2014

Geachte heer, mevrouw
Op 25 februari 2014 ontvingen wij technische vragen van de fractie van de HAP over de
begroting van SOPOH. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Is er een raming te maken van de mogelijke kosten in relatie tot de ontslagafwikkeling van
de vorige directeur van Sopoh?
Vraag 2
Kunt u aangeven hoe de bekostiging van de groepen van de Leonardoschool in de begroting
verwerkt zijn?
Vraag 3
Kunt u aangeven waarop de voorziening onderhoud op pag. 5 gebaseerd is?
Vraag 4.
Deelbegroting bestuurskantoor - Kunt u het tekort op deze post van € 509.600 nader
verklaren?
Antwoord vraag 1 t/m 4
Uw raad heeft ingestemd met een Raad van Toezichtmodel voor SOPOH. Dit betekent dat
het externe toezicht van de gemeenteraad is teruggebracht tot het bewaken van de
continuïteit en het handhaven van het specifieke karakter van het openbaar onderwijs. In de
context van deze taken is de begroting 2014 door SOPOH u ter overleg aangeboden. D
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gestelde vragen zijn gericht op het bestuurlijke vlak, daar houden de Raad van Toezicht van
SOPOH en de Inspectie van het Onderwijs toezicht op.
In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2014 van SOPOH hebben wij u gemotiveerd
aangegeven dat wij in het kader van uw externe toezichthoudende rol bij een Raad van
Toezichtmodel, geen aanleiding zien met SOPOH een overleg te voeren over de begroting
2014.
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur van SOPOH vinden het evenwel
belangrijk uw raad te informeren over het proces van de nieuwe koers die zij zijn ingeslagen,
de resultaten daarvan en hoe zij daar de komende jaren verder vorm aan willen geven. Zij
hebben voorgesteld hiervoor een datum te plannen in juni 2014, opdat de nieuwe raad
vroegtijdig wordt meegenomen in de ontwikkelingen rond het primair openbaar onderwijs.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
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