
Voorblad bij raadsvoorstel begroting 2023 GR Schoolverzuim en VSV  

Corsa: 2022000918 

 

Begroting: 2022000913 

Raadsvoorstel: 2022000916 

 

Aandachtspunt Oordeel Waar is de belangrijkste 

informatie hierover te 

vinden? 

Toegankelijkheid informatie   

In hoeverre is de kaderstellende 

informatie toegankelijk en 

compleet? 

 

Blijkt duidelijk uit de begroting. Conceptbegroting 2023 

blz. 3 - 4: ‘voorwoord’ 

Is voldoende informatie te 

vinden voor/over de eigen 

gemeente? 

 

Bijdrage Bloemendaal is duidelijk 

weergegeven. 

Begroting blz. 5 - 7 

 

Producten/diensten/doelen   

Welke producten/diensten 

worden geleverd en is dit 

voldoende concreet? 

Centrale administratie (perceel1); 

Uitvoering leerplicht/ 

kwalificatieplicht (perceel 2, 

leerlingen tot 18 jaar); 

Uitvoering RMC (perceel 3 – 

jongeren van 18 tot 23 jaar). 

 

2.4 Toelichting per 

perceel (blz. 7 - 9). 

Zijn de beoogde doelen voor het 

begrotingsjaar helder en 

concreet? 

1 Schoolverzuim terugbrengen; 

2 Aantal ‘thuiszitters’ verminderen; 
3 Vroegtijdig schoolverlaten 

bestrijden. 

 

Blz. 3- 4: 

‘beleidsspeerpunten’. 

Zij er –kwaliteits- normen 

gesteld over de te leveren 

producten en/of diensten?  

1 en 3: Resultaten worden 

gespiegeld aan peildatum en 

landelijke gemiddelden, worden 

vermeld in het jaarverslag; 

2: Maatwerktrajecten. 

 

 

Soft controls   

Is er voldoende aandacht voor 

soft controls als ‘goede relatie, 
loyaliteit, integriteit, openheid, 

respect, vertrouwen, 

verantwoordelijkheid? 

 

Persoonlijke relaties prima, 

contacten met regiopartners idem. 

 

Financiën en accountant   

Hoe ontwikkelen de baten en 

lasten zich in het 

begrotingsjaar? 

Baten: 

- Gemeentelijke bijdragen volgens 

meerjarenbegroting; 

- Rijksbijdrage aan Leerplein: 

wordt eind 2022 bekend. 

 

 

 

 

Raming wordt gevolgd: 

blz. 5 - 6. 

(specifieke 

Bloemendaalse 

uitwerking, zie 

raadsvoorstel). 



Lasten: 

Stijging vindt plaats door 

indexering en stijgende 

administratiekosten.   

 

In hoeverre is er voldoende 

informatie over lasten, baten en 

balansgegevens?  

Zie jaarrekening 2021.  

De jaarrekening 2022 wordt begin 

2023 opgesteld en verschijnt 

samen met de begroting 2024. 

 

corsa 2022000914 

Specifieke punten gemeente 

Bloemendaal 

  

Zijn er specifieke punten van 

belang over het begrotingsjaar 

voor de gemeente Bloemendaal? 

Bedragen zijn conform 

Meerjarenbegroting, juiste 

bedragen zijn opgenomen in de 

Bloemendaalse 

Meerjarenbegroting. 

 

Blz. 5 - 7 + 

Raadsvoorstel. 

 

Overig   

Welke andere punten zijn van 

belang? 

Geen  

 

 

 

 

 


