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Voorstel: 

1. Geen zienswijze indienen bij de stichting OPO 

Hof van Twente op de meerjarenbegroting 2018- 

2020 

    

Argumenten 

1.1 Hofvan Twente dient ervoor te zorgen dat er 

voldoende openbaar onderwijs in deze gemeente 

aanwezig is. In deze gemeente wordt het openbaar 

onderwijs verzorgd door de stichting OPO HvT. Jaarlijks 

dient het schoolbestuur de begroting en meerjaren- 

begroting in. De begroting 2017 en meerjarenbegroting 

2018-2020 zijn op 5 december 2016 aan ons toege- 

zonden. 

Voor wat betreft de meerjarenbegroting is in de statuten 

bepaald dat uw raad voor 1 juli 2017 een zienswijze kan 

indienen. 

1.2 Het format van de meer jarenbegroting is ten 

opzichte van de vorige meerjarenbegroting gewijzigd. 

Het ministerie stelt voor de begroting namelijk geen 

richtlijnen meer op. Het format van de begroting is 

wel in lijn met de jaarrekening, die door de accoun- 

tant wordt gecontroleerd. De jaarrekening dient te 

voldoen aan richtlijnen van het ministerie. 

De begroting voor het jaar 2017 laat een negatief resul- 

taat zien van € 80.090. Voor de meerjarenbegroting 

geldt dat er een tekort is dat oploopt tot € 167.488 in 

2020. 

1.3 De portefeuillehouder heeft op 2 maart 2017 een 

gesprek gevoerd met de leden van 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. Tevens worden de risico’s 

opgesomd. Wij noemen hier de niet dekkende kosten 

voor energie en de overcapaciteit van gebouwen. 

Door het schoolbestuur zijn acties ondernomen om 

op termijn te komen tot een sluitende meerjaren- 

begroting. Wij noemen hier het geven van informatie 

aan onderwijzers zodat er een vrijwillige uitstroom 

van oudere werknemers plaatsvindt. 



Daarnaast wordt door het schoolbestuur gekeken 

naar de overcapaciteit bij de scholen. Tenslotte wordt 

ook gekeken in hoeverre er samengewerkt kan 

worden met andere schoolbesturen, denk hierbij aan 

gezamenlijke inkoop, specifieke inkoop van deskun- 

digheid. 

1.4 In de raadsvergadering van 2016 is door uw 

raad gevraagd naar de geprognotiseerde balans. Wij 

hebben u toen bericht dat deze niet aanwezig is, wel 

hebben wij de jaarrekening 2015 ter inzage gelegd. 

Uit de rekening 2015 blijkt dat de reservepositie op 

31 december 2015, als volgt is samengesteld: 

e Algemene reserve € 1.754.900 

e Bestemmingsreserve € 596.647 

Dit is ruim voldoende om te voldoen aan de minimum- 

eisen, die gesteld worden door het ministerie. Ook 

blijkt uit de rekening 2015 dat de genoemde kenge- 

tallen van het schoolbestuur hoger zijn dan de streef- 

waarden, zoals deze door het rijk zijn vastgesteld. 

De rekening 2016 ontvangen wij eind 2%® kwartaal 

2017. 

1.5 Het schoolbestuur OPO HvT heeft het Raad van 

Toezicht-model ingevoerd. Dit betekent dat uw raad 

geen bevoegdheid meer heeft voor wat betreft goed- 

keuring van de begroting. Wel heeft u een bevoegd- 

heid in geval van ernstige taakverwaarlozing door de 

  
(geanonimiseerd)

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, waarvan 

één school sedert enige weken de status van Excel- 

lente school heeft. 

Alternatieven 

Er zijn geen alternatieven. De statuten geven de 

procedure aan voor wat betreft de behandeling van de 

meerjarenbegroting door de gemeenteraad. 

Uitvoering 

Als uw raad besluit om geen zienswijze in te dienen, zal 

het schoolbestuur hierover schriftelijk ingelicht worden. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

   

  

   

(geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen drs. . Nauta-van Moorsel 


