
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  3 februari 2015 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Eric Asteleijner, afdeling Ontwikkeling  

Onderwerp:  Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente: 
Meerjarenbegroting 2016-2018 (Tesz 531550/532832) 

 

1. Aanleiding 

Wij hebben uw raad op 20 januari 2015 (raadsinformatie van 6 januari 2015) voorgesteld geen 

zienswijze in te dienen met betrekking tot de meerjarenbegroting 2016-2018 van de stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente (OPO HvT). Reden voor ons voorstel was dat 

door het schoolbestuur acties worden genomen, te weten handhaving van de vacaturestop, 

het personeel wordt actief gewezen op de het Keuze-pensioen ABP en het feit dat de Scholen-

visie OPO HvT geactualiseerd wordt. 

Daarnaast is de financiële positie in relatie tot de streefwaarden van het ministerie voldoende. 

Uw raad heeft tot 1 juli 2015 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In de raadsvergadering van 20 januari 2015 zijn door leden van uw raad opmerkingen gemaakt 

over de meerjarenbegroting 2016-2018. Hierbij is ook gevraagd om een verduidelijking ten 

aanzien van de formele positie van de gemeenteraad. 

Gezien de invoering van de Raad van Toezicht-model bij het OPO HvT heeft de raad geen 

bevoegdheid meer voor wat betreft goedkeuring van de begroting en vaststelling van de jaar-

rekening. De bevoegdheid van de raad beperkt zich onder andere tot het beslissen over de 

opheffing van een openbare school en, in geval van ernstige taakverwaarlozing door de 

directeur/bestuurder of functioneren in strijd met de wet, zelf in het bestuur te voorzien en zo 

nodig de stichting te ontbinden (artikel 48 lid 11 Wet op het primair onderwijs).  

 

Wij constateren dat u zich zorgen maakt over de financiële positie van het OPO HvT, echter 

naar onze mening is absoluut geen sprake van de hiervoor genoemde situatie. Het school-

bestuur neemt diverse maatregelen, daarnaast is de financiële positie voldoende en ‘last but 

not least’ geldt voor alle basisscholen goed onderwijs wordt gegeven.  
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Voor wat betreft de actualisatie van de Scholenvisie OPO HvT (en de uitvoering) verwachten 

wij dat het OPO HvT hier op termijn, voor wat betreft een sluitende meerjarenbegroting, de 

meeste opbrengsten kan behalen. 

 

Uiteraard staat het uw raad vrij om eventuele zorgen kenbaar te maken aan het bestuur van 

het OPO HvT. Ofwel via de formele weg van een zienswijze op de meerjarenbegroting ofwel 

via een gesprek met het bestuur.    

3. Conclusie 

Gezien de financiële positie de stichting OPO HvT, de genomen c.q. te nemen maatregelen 

(actualisatie Scholenvisie OPO HvT) in relatie tot de bevoegdheden van uw raad, concluderen 

wij dat er geen redenen zijn om op dit moment uw raad voorstellen te doen om een zienswijze 

in te dienen met betrekking tot de meerjarenbegroting. 


