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Onderwerp: Stichting Openbaar primair onderwijs 
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Registratienummer: 571581 

Voorstel: 

1. Gelet op de financiële positie van de stichting 

OPO Hof van Twente geen zienswijze indienen 

  
  

Argumenten 

1. Algemeen 

De gemeente dient te zorgen voor voldoende open- 

baar onderwijs. In deze gemeente wordt het openbaar 

onderwijs verzorgd door de stichting OPO Hof van 

Twente. 

Jaarlijks dient het schoolbestuur de begroting en 

meerjarenbegroting in. De begroting 2016 en meer- 

jarenbegroting 2017-2019 zijn op 10 december 2015 

aan ons toegezonden. Voor wat betreft de meerjaren- 

begroting is in de statuten bepaald dat uw raad voor 

1 juli 2016 een zienswijze kan indienen. 

2. Meerjarenbegroting 2017-2019 

De begroting voor het jaar 2016 laat een gering positief 

resultaat zien van € 27.086. Voor de meerjarenbegro- 

ting geldt dat er een tekort is dat oploopt tot €190.215 in 

2019. De tekorten kunnen door het OPO HvT binnen 

haar eigen middelen worden opgevangen. 

De portefeuillehouder heeft op 1 december 2015 een 

gesprek gevoerd met de Raad van Toezicht en de 

directeur/bestuurder. De (meerjaren-)begroting is door 

hen toegelicht. Het schoolbestuur constateert dat de 

daling van het aantal leerlingen onverminderd voortzet. 

In dat kader wordt medio 2016 de ‘Nota onderwijs- en 

scholenvisie’ geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van onder andere de input van de gemeente. 

Tevens worden nog andere onzekerheden/risico’s 

opgesomd te weten de kosten van het buitenonder- 

houd, de exploitatiekosten en de gevolgen van de 

nieuwe CAO PO 2016. 



Er zijn door het schoolbestuur acties ondernomen om 

op termijn te komen tot een sluitende meerjaren- 

begroting, dit heeft onder andere geresulteerd in het 

terugbrengen van het management met 1 FTE en de 

vrijwillige uitstroom van oudere werknemers. 

3. Bevoegdheid raad 

Bij het OPO HvT is het Raad van Toezicht-model 

ingevoerd. Dit betekent dat uw raad geen bevoegd- 

heid meer heeft voor wat betreft goedkeuring van de 

begroting. Uw raad heeft bijvoorbeeld nog wel een 

bevoegdheid in geval van ernstige taakverwaarlozing 

door de directeur/bestuurder of functioneren in strijd 

met de wet. Hiervan is absoluut geen sprake. 

Risico’s 

Er zijn op dit moment geen risico's. De financiële 

positie van het schoolbestuur in relatie tot de streef- 

waarden van het ministerie blijkt ruim voldoende te 

zijn. Verder geldt voor alle openbare basisscholen, dat 

kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. 

  

(geanonimiseerd)

Uitvoering 

Nadat uw raad besloten heeft om geen zienswijze in te 

dienen, zal het schoolbestuur hierover schriftelijk 

ingelicht worden. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaris, de burgemgester, 

   

    

(geanonimiseerd)

drs. . Nauta-van Moorsel MPM 


