
    
 

Toelichting op de begroting 2021. 
 
De begroting 2021 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 tweede 
volledige jaar van dit ondersteuningsplan. 
 
Uitgangspunten  
Volgens afspraak wordt in 2021 gewerkt met een kalenderjaarbegroting. 
 
1) De begroting is opgesteld vanuit het beleid, zoals dat in het ondersteuningsplan 2019 – 2023 van 

Onderwijs Dat Past is vastgesteld. 
2) Er is gebruik gemaakt van het meerjarenbegrotingsmodel 2020 van Infinite financieel, welke 

begin oktober beschikbaar is gesteld. 
3) Verder is er een inschatting gemaakt voor het aantal leerlingen per 1 oktober 2020.  Voor de 

conceptbegroting is gebruik gemaakt van de officieuze telling van 1 oktober 2020. Tot december 
2020 hebben scholen de tijd om hun telgegevens van 1 oktober 2020 correct in te voeren. 

4) In de berekening van de baten is geen rekening gehouden met een stijging van de bekostiging, 
aangezien dit nauwelijks goed is te voorspellen. 

 
Begroting 
De conceptbegroting 2021 wordt afgesloten met een positief saldo van € 133.000. Voor het jaar 2020 
wordt een negatief resultaat verwacht van € -957.989, terwijl begroot was voor 2020 een negatief 
bedrag van € 351.653. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een eenmalige uitgaven aan de 
Poldervaart, nagekomen arrangementen uit 2019 en een stijging van de arrangementen in het 
huidige boekjaar.  Per 31 december 2020 bedraagt het verwachte eigen vermogen € 21.458 positief.  
 

 
 
De meerjarenbegroting is opgebouwd uit 7 kolommen. De eerste kolom betreft het verwachte 
resultaat 2020. De tweede kolom betreft de “goedgekeurde begroting 2020”, zoals deze vorig jaar is 
vastgesteld. Voor de komende drie jaar wordt ieder jaar een positief resultaat begroot van € 133.000, 
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Baten 2020
goedgekeurde 
begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

lichte ondersteuning 2.911.180 # 2.794.802 # 2.923.265 # 2.932.949 # 2.930.347 # 2.921.264 # 2.914.644 #
zware ondersteuning 6.382.966 6.130.297 6.410.727 6.434.076 6.428.776 6.408.242 6.395.636
verevening zware ondersteuning -245.662 -235.268 0
grensverkeer sbo in 47.827 # 39.844 # 31.376 # 75.302 # 75.302 # 75.302 # 75.302 #
overdrachtsverplichting van sbo 0 # 0 # 0 # 0 # 0 # 0 # 0 #
regeling schoolmaatschappelijk werk 209.876 # 195.800 # 210.441 # 210.441 # 210.441 # 210.441 # 210.441 #
overige baten 0 0 0 0 0 0
geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ondersteuningsplan 258.418 # 255.173 # 150.000 # 150.000 # 150.000 # 150.000 # 150.000 #

Totale baten 9.564.605 9.180.648 9.725.809 9.802.769 9.794.866 9.765.250 9.746.024

2020
goedgekeurde 
begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

afdracht so, teldatum, (via DUO) 3.434.491 3.163.826 3.564.760 3.514.363 3.514.363 3.514.363 3.514.363
afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so), ondersteuningsbekostiging 178.798 # 253.763 # 119.741 # 215.050 # 215.050 # 215.050 # 215.050 #
afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so), basisbekostiging 71.472 # 101.438 # 42.725 # 68.564 # 68.564 # 68.564 # 68.564 #
grensverkeer sbo uit 24.741 # 42.590 # 31.376 # 75.302 # 75.302 # 75.302 # 75.302 #
overdrachtsverplichting aan sbo 365.368 # 328.755 # 297.468 # 355.484 # 355.484 # 362.151 # 367.040 #
totaal afdrachten 4.074.870 3.890.372 4.056.069 4.228.763 4.228.763 4.235.430 4.240.319

Programma 1 Basisondersteuning Zichtbaar 535.934 # 533.998 # 536.582 # 538.781 # 538.288 # 536.751 # 535.418 #
Programma 2 Ondersteuning scholen Zichtbaar 1.173.880 # 1.126.521 # 1.142.871 # 1.177.157 # 1.212.472 # 1.248.846 # 1.286.311 #
Programma 3 Arrangementen Zichtbaar 2.742.138 # 1.761.415 # 1.909.267 # 1.909.552 # 1.925.549 # 2.073.753 # 1.999.424 #
Programma 4 Ambulante begeleiding Zichtbaar 0 # 0 # 0 # 0 # 0 # 0 # 0 #
Programma 5 Speciaal onderwijs Zichtbaar 53.754 # 0 # 30.000 # 30.000 # 30.000 # 30.000 # 30.000 #
Programma 6 Speciaal basisonderwijs Zichtbaar 615.396 # 531.019 # 950.000 # 807.000 # 735.000 # 735.000 # 735.000 #
Programma 7 Projecten Zichtbaar 422.306 # 828.503 # 100.000 # 100.000 # 100.000 # 100.000 # 100.000 #
Programma 8 Bestuur, organisatie en administratie Zichtbaar 904.316 # 860.473 # 768.019 # 778.515 # 791.794 # 805.469 # 819.551 #
Programma 9 Onvoorzien Zichtbaar 0 # 0 # 100.000 # 100.000 # 100.000 # 0 # 0 #
totaal programma's 6.447.724 # 5.641.929 # 5.536.739 # 5.441.005 # 5.433.104 # 5.529.820 # 5.505.705 #

Totale lasten 10.522.594 # 9.532.301 # 9.592.809 # 9.669.768 # 9.661.867 # 9.765.250 # 9.746.024 #

Resultaat -957.989 -351.653 133.000 133.000 133.000 -0 -0 

filter van tot:



    
 

zodat we eind 2023 weer op het gewenste weerstandsniveau zullen zijn. Vanaf 2024 is rekening 
gehouden, dat de begroting in evenwicht zal zijn (break-even). 
 
Rekening houdend met de resultaten uit de bovenstaande begroting ziet de meerjarenbalans er als 
volgt uit; 
 
Eigen vermogen 2021 2022 2023 2024 2025 
Per 1 januari 21.458 154.458 287.458 420.458 420.458 
Resultaat 133.000 133.000 133.000 0 0 
Per 31 december  154.458 287.458 420.458 420.458 420.458 

 
 
Toelichting programma’s 
 
Baten 
 
Ten opzichte van het verwachte baten in 2020 zullen de totale baten stijgen met € 190.998. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de landelijke verevening, die in 2020 nog op de begroting 
doorwerkte, maar in 2021 niet meer wordt toegepast door het ministerie. 
 
Lasten 
 
De lasten zijn te onderscheiden in verplichte afdrachten en programma’s. 
Ten opzichte van de te verwachten totale lasten 2020 zullen de lasten in 2021 dalen met € 930.349 
naar een bedrag van € 9.592.809. De daling van de lasten is voor € 43.901 toe te schrijven aan de 
verplichte afdrachten en voor € 886.448 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 (€ 536.582) voor de basisondersteuning zijn gebaseerd op € 35,- per leerling. Ten 
opzichte van de werkelijke cijfers 2020 is er een kleine stijging te zien als gevolg van een kleine 
stijging van het aantal leerlingen in 2021.  

2020
goedgekeurde 
begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

afdracht so, teldatum, (via DUO) 3.434.491 3.163.826 3.564.760 3.514.363 3.514.363 3.514.363 3.514.363
afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so), ondersteuningsbekostiging 178.798 # 253.763 # 119.741 # 215.050 # 215.050 # 215.050 # 215.050
afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so), basisbekostiging 71.472 # 101.438 # 42.725 # 68.564 # 68.564 # 68.564 # 68.564
grensverkeer sbo uit 24.741 # 42.590 # 31.376 # 75.302 # 75.302 # 75.302 # 75.302
overdrachtsverplichting aan sbo 365.368 # 328.755 # 297.468 # 355.484 # 355.484 # 362.151 # 367.040
totaal afdrachten 4.074.870 3.890.372 4.056.069 4.228.763 4.228.763 4.235.430 4.240.319

Programma 1 Basisondersteuning Zichtbaar 535.934 # 533.998 # 536.582 # 538.781 # 538.288 # 536.751 # 535.418
Programma 2 Ondersteuning scholen Zichtbaar 1.173.880 # 1.126.521 # 1.142.871 # 1.177.157 # 1.212.472 # 1.248.846 # 1.286.311
Programma 3 Arrangementen Zichtbaar 2.742.138 # 1.761.415 # 1.909.267 # 1.909.552 # 1.925.549 # 2.073.753 # 1.999.424
Programma 4 Ambulante begeleiding Zichtbaar 0 # 0 # 0 # 0 # 0 # 0 # 0
Programma 5 Speciaal onderwijs Zichtbaar 53.754 # 0 # 30.000 # 30.000 # 30.000 # 30.000 # 30.000
Programma 6 Speciaal basisonderwijs Zichtbaar 615.396 # 531.019 # 950.000 # 807.000 # 735.000 # 735.000 # 735.000
Programma 7 Projecten Zichtbaar 422.306 # 828.503 # 100.000 # 100.000 # 100.000 # 100.000 # 100.000
Programma 8 Bestuur, organisatie en administratie Zichtbaar 904.316 # 860.473 # 768.019 # 778.515 # 791.794 # 805.469 # 819.551
Programma 9 Onvoorzien Zichtbaar 0 # 0 # 100.000 # 100.000 # 100.000 # 0 # 0
totaal programma's 6.447.724 # 5.641.929 # 5.536.739 # 5.441.005 # 5.433.104 # 5.529.820 # 5.505.705

Totale lasten 10.522.594 # 9.532.301 # 9.592.809 # 9.669.768 # 9.661.867 # 9.765.250 # 9.746.024



    
 

 
 
 
Programma 2: Ondersteuning scholen 
De lasten in dit programmaonderdeel bestaan overwegend uit salariskosten voor de ‘SWV-ers’: alle 
scholen hebben een ‘eigen’ SWV medewerker ter ondersteuning van de zorgstructuur op school. De 
SWV-er staat school bij met raad en daad op zowel het preventieve vlak (op orde krijgen en houden 
van de basisondersteuning) als op het vlak van de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 
Begroot voor 2021 is een bedrag van € 1.142.871. Dit is € 31.009 lager dan de verwachte lasten voor 
2020. In 2020is er in februari een eenmalige bonus uitgekeerd conform CAO. In 2021 is deze bonus 
niet in de begroting opgenomen. 
  
 
Programma 3: Arrangementen 

 
 
In het programma arrangementen is voor 2021 gekozen om het aantal subgroepen te 
vereenvoudigen, zodat monitoring van deze subgroepen makkelijker is. De arrangementen zijn te 
onderscheiden in: 

- Arrangementen inzet AB 
- Leespecialist 
- Hoogbegaafde leerling niveau 4 en 5 
- Arrangementen 

 
Onder de post arrangementen vallen dus de wijkgerichte arrangementen, arrangementen via school, 
arrangementen basisonderwijs en inzet interne deskundige. Totaal voor deze post begroot in 2021 is 
€ 1.196.267, waarvan reeds is vastgelegd in beschikkingen voor de eerste 7 maanden van 2021 een 
bedrag van € 750.000. Deze post zullen we voortdurend blijven monitoren, zodat we niet meer tot 
verrassingen komen te staan zoals afgelopen jaar.   
 
Programma 4 Ambulante ondersteuning. 
In eerste instantie was de ambulante begeleiding apart begroot. Naderhand is dit gecorrigeerd in de 
begroting. Deze posten zijn elders in de begroting verwerkt. 
 
Programma 5: Speciaal onderwijs 
In 2020 is door Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord een factuur gestuurd van 5 
leerlingen met een TLV, categorie 1 voor ondersteuningsbekostiging, welke OPD heeft vergoed. Voor 
2021 is een bedrag gereserveerd voor 3 leerlingen in totaal € 30.000.  
 
Programma 6: Speciale basisonderwijs 
Deze post bestaat uit een bijdrage voor “4/5/6 jarige” en “leerlingen in de stad” houden. Voor de 
4/5/6 jarige is een bedrag begroot van € 155.000. De verwachte lasten voor 2020 bedragen  
€ 138.594. 
 

Bijdragen aan scholen Grootboekrekeningnummer 2019 2020
goedgekeurde 
begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Arrangementen wijkgericht 5044/5045 -                    1.166.894       900.000                  -                    -                    -                    -                    
Arrangementen via school 5047 -                    701.675           279.167                  -                    -                    -                    -                    
Arrangementen basisonderwijs 5001 -                    28.723             10.000                    -                    -                    -                    -                    -                    
Arrangementen inzet externe desk. 5049 -                    129.904           25.000                    -                    -                    -                    -                    -                    
Arrangementen inzet AB (Zw. Onders 5057 -                    205.051           90.000                    120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
Leesspecialist 5050 -                    293.128           228.624                  340.000           340.000           340.000           340.000           340.000           
Hoogbegaafde leerlingen niveau 4 en 5051 -                    216.763           228.624                  253.000           240.000           240.000           240.000           240.000           
Arrangementen 5044/5045/5047 1.196.267       1.209.552       1.225.549       1.373.753       1.299.424       
subtotaal 0 2.742.138 1.761.415 1.909.267 1.909.552 1.925.549 2.073.753 1.999.424



    
 

Het begrote bedrag voor 2021 voor “Leerlingen in de stad houden” bedraagt € 795.000, terwijl de te 
verwachte lasten voor 2020 € 476.802 bedragen. De afspraken die reeds gemaakt zijn voor de 
Kameleon, Poldervaart en Parasol zijn hierin meegenomen. 
 
 
Programma 7: projecten 
In totaal is er op de post projecten begroot voor 2021 een bedrag van € 100.000. In 2020 verwachte 
we op dit programma een bedrag uit te geven van € 258.822.  
€ 115.000 hiervan is bestemd voor “Doelgroep ontwikkeling Gelinck”, welke in de nieuwe begroting 
niet meer terug komt. Dit geld ook voor de post Poortwachter dyslexie van € 27.200, welke overgaat 
naar de gemeente. 
 
Het bedrag van € 100.000 voor 2021 is bestemd voor “Ontwikkeling expertise centrum zorg en 
welzijn – KDC. 
 
Programma 8: Bestuur, organisatie en administratie 
De begroting voor programma 8 bedraagt € 768.019 voor 2021. Ten opzichte van het werkelijk 
verwachte resultaat is dit een daling van € 136.297. In dit programma zij de lasten opgenomen voor 
indirect personeel, huisvestingslasten, afschrijving op materiële vaste activa, kantoorkosten en 
Advies, administratie en ondersteuning.  
 
Programma 9: Onvoorzien 
Programma 9 Onvoorzien zal van tijdelijke aard zijn. Deze post is opgenomen om eventuele 
tegenvallers op te kunnen vangen, ervan uitgaande dat het weerstandsvermogen begin 2021 vrijwel 
nihil is.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


