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Toelichting op de begroting 2022 
 
De begroting 2022 is het document dat de beschikbare middelen en bestedingen in beeld brengt, die 
de uitvoering van het ondersteuningsplan 2019 – 2023 mogelijk moet gaan maken. Dit is het derde 
volledige jaar van dit ondersteuningsplan. 
 
Uitgangspunten  
Hierbij stuur ik u de begroting 2022 van het Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past. Hierin zijn 
de opmerkingen en wensen zo veel mogelijk meegenomen van de Deelnemersraad. Daarnaast is er 
gerekend met de meest recente cijfers en gaan we uit van een sluitende begroting. 

Uitgangspunten van de begroting: 

- Er is rekening gehouden met een salarisverhoging van 2,25% voor iedereen voor het jaar 
2021 (met terugwerkende kracht); 

- Er zijn voor € 18.000 extra kosten opgenomen voor de stijging van de pensioenpremie; 
- Er is uitgegaan van een salarisstijging van 3% voor het gehele jaar 2022 en de jaren tot en 

met 2025; 
- Er is geen rekening gehouden met een gelijktrekking van de salarissen van PO en VO. Er is 

wel een post opgenomen van € 50.000 als onvoorzien in de salarissen voor mogelijke extra 
stijgingen (zoals premiestijgingen); 

- Er is voor medewerkers die nog niet aan het maximum van hun schaal zitten een 
tredestijging meegenomen; 

- We hebben voor de meerjarenbegroting het model gebruikt dat rekent met de oude 
systematiek, omdat er nog veel onduidelijk is rondom de nieuwe systematiek. We hebben de 
leerlinggegevens gelijk gehouden aan de cijfers van 1-10-2021. Indien de leerlingaantallen 
per 1-2-2022 bekend zijn zullen wij een aangepaste begroting gaan opstellen op basis van de 
nieuwe systematiek.  

 
Er is voor deze begroting gebruik gemaakt van de tweede versie van kijkglas 1. Er komt nog een 
derde versie van het kijkglas aan, waardoor er nog kleine afwijkingen kunnen optreden. De 
bekostiging voor de Poldervaart is gesteld op € 300.000 per schooljaar. Aangezien er een nieuwe 
bekostigingssystematiek komt per 1-1-2023 is deze bekostiging doorgetrokken tot 31-12-2022. 
 
Begroting 
De begroting 2021 wordt afgesloten met een positief saldo van € 133.000. Het verwachte resultaat 
over 2021 is ongeveer € 674.000. Hierdoor wordt het negatieve eigen vermogen van 31 december 
2020, weer een positief eigen vermogen van ongeveer € 626.000. Dit positieve eigen vermogen geeft 
ODP armslag om in 2022 om extra te investeren in wijkgericht werken. In de Deelnemersraad is de 
nadrukkelijke wens uitgesproken om, indien het resultaat daadwerkelijk in de lijn is met de 
verwachting, € 200.000 van het eigen vermogen te gebruiken om een impuls te geven aan 
wijkgericht werken. Zoals eerder gemeld is de begroting van 2022 sluitend. Indien er daadwerkelijk € 
200.000 wordt gebruikt als impuls voor het werkgericht werken is de feitelijk begroting dus negatief. 
 
Ook voor de jaren na 2023 is toegewerkt naar een sluitende begroting.  
 
Rekening houdend met de resultaten uit meerjarenbegroting ziet de meerjarenbalans er als volgt uit: 
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Indien € 200.000 vanuit het eigen vermogen wordt onttrokken dan ziet het verloop van het eigen 
vermogen er als volgt uit: 

 
 
 
Toelichting programma’s 
 
Baten 
 
Ten opzichte van de begroting in 2021 stijgen de baten met € 550.381. Dit heeft vooral te maken met 
de stijging van de vergoedingen in 2021 en dat we voor 2022 een stijging van de baten meenemen 
van €200.000. Deze vergoeding wordt meegenomen omdat ODP in 2021 wel de lasten heeft laten 
stijgen met de loonsverhoging en in 2022 overall de lasten heeft laten stijgen vanwege inflatie. Indien 
geen verwachte subsidiestijging wordt meegenomen wordt de begroting onrealistisch en zal je altijd 
op het einde van het jaar nog extra gelden krijgen. Voor de jaren 2023 t/m 2025 is een jaarlijkse groei 
van de baten meegenomen van € 60.000. De inschatting is dat de batenstijging van € 200.000 
realistisch is. Alleen al de loonstijging van 2021 zorgde voor een kosten stijging van ruim € 120.000. 
Nogmaals deze is niet meegenomen in de baten van 2021. 
 
Lasten 
 
De lasten zijn te onderscheiden in verplichte afdrachten en programma’s. 
Ten opzichte van de begroting 2021 zullen de lasten in 2022 stijgen met € 683.381 naar een bedrag 
van € 10.276.190. De stijging van de lasten is voor € 393.226 toe te schrijven aan de verplichte 
afdrachten en voor € 290.155 aan de programma’s. 
 
 
Verplichte afdrachten 
De lasten van SWV ODP bestaan voor een % uit wettelijk verplichte afdrachten aan het Speciaal 
Onderwijs en aan het Speciaal Basisonderwijs. Deze afdrachten worden voor het overgrote deel door 
DUO rechtstreeks in mindering gebracht op de bekostiging aan het SWV. Deze ‘uitgaven’ laten zich 
niet direct sturen: ze zijn namelijk direct gekoppeld aan leerlingen voor wie er in het SWV een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. 
   
Programma 1: Basisondersteuning. 
De begrote kosten (€ 541.205) voor de basisondersteuning zijn gebaseerd op € 35,- per leerling. Ten 
opzichte van de begroting 2021 is er een kleine stijging te zien als gevolg van een kleine stijging van 
het aantal leerlingen in 2022.  
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Programma 2: Personeelslasten 
De personeelslasten stijgen van € 1.569.390 in de begroting 2021 naar €1.672.714. De redenen 
hiervoor zijn: 

- In 2022 is er rekening gehouden met een salarisstijging van 3% voor het gehele jaar; 
- Er is € 18.000 opgenomen voor de stijging van de pensioenpremies; 
- Er is nog een reservering opgenomen van € 50.000 voor een extra stijging van de CAO; 
- Er is rekening gehouden met trede stijgingen van personeel; 
- Er wordt rekening gehouden met de uitbreiding van de functie van controller van 0,2 FTE. 

  
 
Programma 3: Arrangementen 
De lasten van het programma Arrangementen zijn ten opzichte van de begroting 2021 met € 3.991 
gestegen. Maar in deze post zit een tweedeling. Aan de ene kant zitten personeel gerelateerde 
kosten, te weten: Leesspecialisten, Hoogbegaafden-specialisten en Ambulant Personeel. Hierbij is 
rekening gehouden met een stijging van de salarissen van 3%.  
 
Door deze stijging is het arrangementenbudget afgenomen met € 123.061 tot € 1.075.192. Echter 
omdat er in 2021 al vroegtijdig een aantal overschrijdingen ten laste is gebracht van het 
arrangementenbudget was het feitelijk bedrag voor arrangement € 1.057.022. Dus ten opzichte van 
de werkelijke cijfers van 2021 is er een stijging van € 18.170. 
  
Programma 6: Speciale basisonderwijs 
Deze post bestaat uit een bijdrage voor “4/5/6-jarigen” en “leerlingen in de stad” houden. Voor de 
4/5/6-jarigen is een bedrag begroot van € 163.811. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van het 
verwachte resultaat van 2021. 
 
Het begrote bedrag voor 2022 voor “Leerlingen in de stad houden” bedraagt € 828.000, ten opzichte 
van € 795.000 in de begroting van 2021. De afspraken die reeds gemaakt zijn voor de Kameleon, 
Poldervaart en Parasol zijn hierin meegenomen. De stijging wordt verklaard doordat de Poldervaart 
in 2022 voor het eerst volledig in de begroting is opgenomen.  
 
Programma 7: projecten 
Voor de projecten is een bedrag begroot van € 266.556 terwijl dit in 2021 voor een bedrag van € 
255.000 was begroot. Ondanks dat dit aardig in lijn ligt wijkt de opbouw wel af ten opzichte van 
2021. Zo was er in 2021 een bedrag van € 100.000 begroot voor “Ontwikkeling expertisecentrum 
zorg en welzijn – KDC”. De kosten voor dit project blijven achter en de verwachting is dat hiervoor in 
2022 nog € 66.925 voor nodig is. Wel is er in 2022 een budget opgenomen van € 50.000 voor het 
zogenaamde “nooit opgeven budget”. Dit budget wordt gevormd van de ontvangen subsidie voor 
schoolmaatschappelijk werk en het gedeelte dat wordt doorgestort aan de gemeenten. Vanuit dit 
budget worden kinderen geholpen die in een acute situatie zitten. De 3 deelnemende gemeenten 
leggen ook een bedrag in van € 50.000.  
 
Programma 8: Bestuur, organisatie en administratie 
De begroting voor programma 8 bedraagt € 471.350 voor 2022 ten opzichte van € 341.500 in de 
begroting 2021. De kantoorkosten stijgen met name door stijging van de overige personeelskosten (€ 
35K). Hierop is vorig jaar vanwege de slechte resultaten flink op bezuinigd, zo stijgt het 
opleidingsbudget met € 17.000. ODP verwacht meer geld kwijt te zijn aan dienstreizen, die stonden 
vorig jaar heel krap begroot en die zijn door corona laag gebleven (€ 11.000). ODP verwacht dat er 
geïnvesteerd moet worden in ICT om mee te gaan met de eisen die aan een goed en veilig 
automatiseringssysteem gesteld moeten worden en daardoor stijgen de afschrijvingslasten met € 
7.000. Maar de grootste stijging zit in de post advies, administratie en ondersteuning (stijging € 
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61.750). De inzet van de interim ambtelijk secretaris was vorig jaar maar voor een paar maanden 
begroot terwijl nu in de begroting dit voorzichtigheidshalve voor het hele jaar is begroot. Mogelijk zit 
in deze post nog ruimte.  
 
Programma 9: Onvoorzien 
Vorig jaar was deze post opgenomen om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen en was er € 
100.000 voor begroot. Hiervan is geen gebruik gemaakt omdat tegenvallers al in een vroeg stadium 
zijn gesignaleerd en in overleg met de Deelnemersraad ten laste zijn gebracht van het 
arrangementenbudget. In 2022 staat er € 120.000 opgenomen, dit is namelijk last van de 
salarisstijging in 2021 vanuit de doorbelasting van DUO omdat de baten hiervan ook zijn opgenomen. 


