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Statuten 

Er ligt ter besluitvorming een voorstel voor statutenwijziging op tafel. De verandering ten 

opzichte van de vorige versie is dat de rolverdeling tussen gemeenteraad en college van 

B&W duidelijker is omschreven, en er zijn enkele tekstuele onduidelijkheden aangepast. Het 

algemeen bestuur gaat akkoord. 

Verbeteragenda bedrijfsvoering en stroomlijning financiële administratie 

Ter kennisname ligt een stuk op tafel met de verbeteragenda bedrijfsvoering. Het stuk is 

reeds besproken in de auditcommissie. Hier is aandacht geweest voor het tijdpad, de 

doorontwikkeling van de IT-organisatie en de inkooporganisatie. 

Het algemeen bestuur vraagt specifiek aandacht voor de uitvoering van programmalijn 2: 

digitale geletterdheid. En dan niet alleen voor de kant van de hardware, maar met name voor 

de inzet van digitale middelen om het lerarentekort te bestrijden en de digitale geletterdheid 

te vergroten.  

Onderhoudsvoorziening 

Er is een stuk geagendeerd met kamervragen over de groot onderhoudsvoorziening. Er komt 

hoogstwaarschijnlijk landelijk een nieuwe werkwijze aan. BOOR was tevreden met het 

systeem dat we hadden, maar niet meegaan in een nieuwe werkwijze is geen optie. De 

aanpassing gaat leiden tot veranderingen in de financiering van onderhoud voor de scholen 

en een wijziging van de norm voor het weerstandsvermogen. Het ministerie van OCW is nog 

over het onderwerp in beraad. BOOR wacht op uitsluitsel, voordat we overgaan tot opstellen 

van beleid. Intussen kan al wel communicatie worden voorbereid. 

Definitieve stukken 

Ter kennisname staan het definitieve jaarverslag 2018, de bijbehorende infographics, de 

eerste voortgangsrapportage en de aanbiedingsbrief naar de gemeente op de agenda.  

Rondvraag 

Bij de rondvraag wordt de aandacht gevestigd op het profiel voor het nieuw te werven hoofd 

Financiën. Dit profiel wordt momenteel opgesteld en zal langs de auditcommissie gaan. Het 



huidige hoofd Financiën blijft voorlopig nog twee dagen per week in dienst van  BOOR voor 

specifieke projecten. 

 


