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Geachte leden van de raad,
Vorige maand bent u geïnformeerd inzake de voortgang van STOVOD. De
gemeente heeft het Survivalplan ontvangen en bijbehorende financiële
documenten (o.a. begroting en liquiditeitsprognose) ontvangen.
In deze brief wordt beschreven welk voorgenomen besluit het college wil
nemen om STOVOD financieel te helpen en een toekomst voor voortgezet
openbaar onderwijs in Delft borgen.
Sinds augustus is de Gemeente Delft met STOVOD in gesprek over de
financiële problemen en de situatie ten aanzien van de kwaliteit van het
onderwijs en de organisatie van het onderwijs. Het huidige onderwijsaanbod
is met het teruglopende aantal leerlingen niet langer te bekostigen met de
rijkbijdrage. In maart 2020 is het survivalplan van STOVOD gepresenteerd
en is er gezamenlijk beeld ontstaan ten aanzien van de financiële situatie.
Financiële vraag STOVOD
Op basis van dit plan heeft STOVOD de Gemeente Delft gevraagd om
financiële hulp. Dit is in lijn met het convenant en de statuten die sinds
januari 2018 van kracht zijn.
Overleg lnspectie van het Onderwijs
De lnspectie van het Onderwijs is in januari 2020 geïnformeerd over de
financiële situatie van STOVOD. Er is overleg geweest tussen de wethouder
onderwijs en de lnspectie van het Onderwijs. De lnspectie heeft
aangegeven voor 1 mei 2020 te willen weten op welke wijze Gemeente
Delft financiële steun kan geven aan STOVOD.
De lnspectie hanteert de datum van 1 mei omdat in het geval van een
faillissement er tijd nodig is om alle leerlingen onder te brengen bij andere
VO-besturen. In Delft is er niet genoeg plek voor deze leerlingen en zullen
leerlingen buiten Delft geplaatst moeten worden. Op basis van de
gepresenteerde liquiditeitsprognose vindt de lnspectie het risico op een
faillissement gedurende het schooljaar 2020/2021 te groot als er voor 1 mei
geen duidelijkheid is over financiële steun van de Gemeente Delft.
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Survivalplan STOVOD

In maart 2020 heeft het College van Bestuur van STOVOD het Survivalplan
gepresenteerd. Dit plan betreft een totaalaanpak. Het Survivalplan is
opgesteld door het College van Bestuur, vastgesteld door de Raad van
Toezicht en de MR heeft ingestemd met het plan.

De doelen van het plan zijn:
• Behoud van kwalitatief goed openbaar voortgezet onderwijs in Delft:
regulier voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, internationale
schakelklassen, het tweetalig onderwijs en het Waldorfonderwijs
binnen de huidige financiële mogelijkheden;
• Helder beeld van de problemen bij STOVOD ('het lek boven') en de
maatregelen daarop. Dit is ook hard nodig voor het doortastend
ontwikkelen van toekomstscenario's en gesprekken daarover met
partners;
• Het bedrijfsmatig en financieel op orde brengen van de stichting, in
het bijzonder de locatie aan de Juniusstraat;
• Tot stand brengen van een professionele en mensgerichte
werkcultuur;
• Van krimp naar groei van de instroom van leerlingen (daar is op
basis van de demografie potentieel voor);
• Voorkomen van gedwongen ontslagen;
• Risico's het hoofd bieden .
Daarvoor zijn nodig de in het plan beschreven maatregelen. Deze zijn op
hun financiële effecten doorgerekend tot en met kalenderjaar 2022. Uiterlijk
in dat jaar moet de basis voor het nieuwe perspectief van duurzaam
openbaar voortgezet onderwijs in Delft zijn gerealiseerd.
Duidelijk is dat de Stichting het survivalplan niet zelf kan financieren.
STOVOD heeft daartoe een lening aangevraagd van €1,5 miljoen.

Voorgenomen besluit: financiële (overbruggings)steun

Het voorgenomen besluit van het college bestaat uit twee delen:
1) Het verstrekken van een lening aan STOVOD
2) Onder voorwaarde dat er bestuurlijk draagvlak bij de VOschoolbesturen is: een tijdelijke voorziening bij de verordening
financieel materiële gelijkstelling.
Beide besluiten betreffen een collegebevoegdheid.

Vervolgaanpak:

Qua lening en voorwaarden dient alles zorgvuldig uitgewerkt te worden,
waaronder het concrete bedrag dat benodigd is voor het schooljaar
2020/2021, de afloscapaciteit en mogelijk aanvullende beheersmaatregelen.
Op basis van de stukken die zijn verstrekt door STOVOD blijkt dat circa
€1,2 miljoen aan externe financiële middelen nodig zijn in de periode tot en
met 2022. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze deze lening
verstrekt kan worden. STOVOD voldoet niet aan alle voorwaarden van de
verordening. Artikel 11 van de verordening biedt het college de mogelijkheid
om gemotiveerd afte wijken van de gestelde voorwaarden. Deze motivatie
ontvangt uw raad ter kennisgeving.
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Daarnaast worden aanvullende voorwaarden uitgewerkt als het maandelijks
toesturen van voortgangsrapportages, er wordt een deadline gesteld voor
het strategische toekomstplan en de gemeente wordt hier op juiste wijze bij
betrokken. Het uitgangspunt is dater een duurzame vergaande vorm van
samenwerking wordt uitgewerkt. Als eerste wordt de strategische
samenwerking binnen de besturen in Delft verkend. Dit preces is gaande.
Maatschappelijk belang voortgezet openbaar onderwijs in Delft
Het voortgezet openbaar onderwijs in Delft is van maatschappelijk belang
voor de leerlingen en hun ouders in Delft en in de regio. Dit maatschappelijk
belang is onder te verdelen in de volgende punten:
I.
Het voortgezet openbaar onderwijs borgt de toegankelijkheid
van het onderwijs. Het openbaar onderwijs moet alle
leerlingen toelaten (in tegenstelling tot het bijzonder
onderwijs waar het Katholiek en Christelijk onderwijs onder
vallen.)
II.
Het voortgezet onderwijs heeft naast een lokale functie ook
een regionale functie (zowel openbaar als bijzonder).
Ill.
Voorde keuzevrijheid (artikel 23 grondwet) is het van belang
dat ouders en kinderen de keuze hebben tussen bijzonder
onderwijs en openbaar onderwijs.
IV.
Als STOVOD kernend schooljaar failliet zou gaan, zijn er in
Delft onvoldoende plekken om deze leerlingen onder te
brengen. Een groot deel van de leerlingen zou buiten Delft
herplaatst moeten worden.
STOVOD heeft verschillende scholen onder haar hoede: mavo-havo-vwo
afdeling, een VMBO-afdeling (SC Delfland), een praktijkschool en een ISK.
Niet alleen voor de meer kwetsbare leerlingen van de praktijkschool en de
ISK is het van belang dat het onderwijs in Delft geborgd blijft. Ook voor de
leerlingen die bewust voor openbaar onderwijs kiezen of voor de inrichting
van het openbaar onderwijs.
Zodra er meer bekend het besluit van het college inzake de lening, de
mogelijk om een tijdelijke voorziening uit te werken en meer informatie is
aangaande het strategisch toekomstplan, zal het college uw raad opnieuw
informeren.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

ir. S.M. Brandligt l.b.
, secretaris

dr. M. Berger, 1.s.
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