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Aan de raad, 

  

Onderwerp: Jaarrekening 2011 van de stichting Openbaar primair onderwijs Hof van 

Twente 

  

  

Voorstel: Instemmen met de jaarrekening 2011 

    
  

1 SAMENVATTING 

Door het schoolbestuur van de stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente (OPO 

HvT) is de jaarrekening en het jaarverslag over 2011 ingediend. Tevens is de goedkeurende 

controleverklaring van de onafhankelijke accountant meegestuurd. 

De jaarrekening voor 2011 geeft een exploitatieresultaat aan (voor correctie afschrijving 

schouw) van € 17.263,-- negatief. Begroot was een tekort van € 82.014,—. Het verschil tussen 

het begrote resultaat en het gerealiseerde resultaat over 2011 bedraagt derhalve € 64.752,-- 

minder negatief. De analyse hiervan vindt u terug in het jaarverslag. 

In het jaarverslag c.q. jaarrekening is de vergelijking gemaakt met de Primitieve begroting 

2011, nadien is er bij het aanbieden van de meerjarenbegroting in april 2011 een 15 wijziging 

geweest, waarbij het geraamde tekort is teruggebracht naar € 46.192,— negatief. 

Wij hebben de jaarrekening 2011 van de stichting OPO HvT getoetst. De stand van het eigen 

vermogen ad € 2.599.173,-- is bij de rekening gedaald naar € 2.581.911,-. 

Hieronder treft u de kengetallen aan voor liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen. Deze 

kengetallen zijn afgezet tegen de streefwaarden die door het rijk voor het primair onderwijs zijn 

vastgesteld. 

  

Begroot Werkelijk Streefwaarde Streefwaarde 

2011 2011 Rijk Schoolbestuur 

(laatst bekend) 
  

  

  

  

  

            

Liquiditeit 3,29 3,13 > 05 > 18 

Solvabiliteit 71% 71% > 20% > 60% 

Weerstandsvermogen |_ _24,75% 24% > 10% > 15% 

Eigen vermogen 32,98 33 Niet vastgesteld N.vt. 
  

Hieruit blijkt dat dat de streefwaarden, die door het rijk zijn vastgesteld, ruimschoots worden 

gehaald. 

De rekening en het verslag over het jaar 2011 geven ons op dit moment geen aanleiding tot 

het maken van op- en aanmerkingen. Uw raad dient formeel in te stemmen met de rekening 

over het jaar 2011. 



  

2 VOORGESCHIEDENIS 

De gemeente heeft op 1 januari 2008 het schoolbestuur verzelfstandigd en ondergebracht in 

de stichting OPO HvT. Het schoolbestuur van de stichting dient jaarlijks de jaarrekening en de 

begroting bij de gemeente in te dienen. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Wet op het primair onderwijs, artikel 47. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Met dit voorstel wordt voldaan aan de wettelijke plicht van de raad om in te stemmen met de 

jaarrekening van de stichting OPO HvT. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Door instemming met de jaarrekening 2011 door de raad, kan het schoolbestuur openbaar 

primair onderwijs in deze gemeente blijven aanbieden. 

4.C Wat mag het kosten? 

Het schoolbestuur voert het openbaar primair onderwijs in deze gemeente uit. Dit geschiedt 

binnen de door het schoolbestuur ontvangen rijksvergoedingen. 

4.D Wat is het alternatief? 

Er is geen alternatief. De raad dient op grond van de Wet op het primair onderwijs in te 

stemmen met de jaarrekening, tenzij de rekening in strijd is met het recht of met het algemeen 

belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente. 

Wij merken hier nog het volgende op. In het kader van de landelijke wetgeving ‘Goed 

onderwijs, goed bestuur’ is door het schoolbestuur een verzoek gedaan om de notariële akte 

te wijzigen. Binnen de stichting zal, in verband met de wettelijke verplichting, een scheiding 

plaatsvinden tussen intern toezicht en uitvoering bestuur. Dit geschiedt door het instellen van 

een Raad van Toezicht. Voor de rekening en begroting houdt dit in dat uw raad geen 

bevoegdheden meer heeft voor wat betreft jaarrekening en begroting, dit is dan voorbehouden 

aan de Raad van Toezicht. Separaat treft u een voorstel aan. 

4.E Wat is het risico? 

Op dit moment zijn er geen financiële risico’s. Het weerstandsvermogen van de stichting is 

voldoende. 

Bij de begroting voor het jaar 2011 van de stichting OPO HvT hebben wij opmerkingen 

gemaakt over de mogelijke sluiting van het asielzoekerscentrum te Markelo en de mogelijke 

gevolgen voor de basisschool Klavertje Vier. Wij hebben u in de afgelopen periode over de 

ontwikkelingen ingelicht en bericht dat de school per 1 oktober 2012 wordt gesloten. Dit heeft 

consequenties voor het onderwijzend personeel van deze school. Met het schoolbestuur 

hebben wij hierover regelmatig een goed overleg, met als doel het personeel op een goede 

manier op te vangen binnen de overige scholen van het bestuur of via andere maatregelen af 

te laten vloeien. Zoals wij u reeds hebben bericht hebben wij de ‘Regeling beperking risico's in 

verband met sterke schommelingen aantal leerlingen asielzoekerscentrum Markelo, danwel 

sluiting van het AZC' vastgesteld. Deze Regeling is bedoeld om het risico van deze 

schommelingen of sluiting zoveel mogelijk te beperken. Op grond van deze Regeling zal de 

gemeente het OPO een tegemoetkoming in de kosten die daarmee samenhangen verlenen. 

Op het bestuur rust vanzelfsprekend een inspanningsverplichting om deze kosten zoveel 

mogelijk te beperken. Daarnaast zal zij, in het kader van goed personeelsbeleid, zoveel 

mogelijk trachten het personeel op een goede wijze te herplaatsen. In de overleggen is dit 

uitgangspunt nogmaals door het schoolbestuur bevestigd. Daarnaast vindt over de voortgang 

regelmatig bestuurlijk overleg plaats met vertegenwoordigers van het schoolbestuur. 
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Voor genoemde gemeentelijke frictiekosten is bij de Kadernota 2013 (budgettair perspectief 

2013-2016) een bedrag opgenomen. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Nadat de raad ingestemd heeft met de jaarrekening wordt het schoolbestuur hierover 

schriftelijk ingelicht. 

5 COMMUNICATIE 

Over het besluit van de raad wordt het schoolbestuur van de stichting Openbaar primair 

onderwijs Hof van Twente schriftelijk ingelicht. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

  

  

  

  

  

  

de secretaris, de burgemeester, 

mr. G.S. Stam drs. J.H.A. Goudt 

Registratienummer 392830 

Onderdeel programmabegroting Programma 5. Welzijn en onderwijs 

Behandeld door E vzzschappelijke ontwikkeling 

Datum beslutvorming door B8W 21 augustus 2012 

Bilagen Geen 
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