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Onderwerp: Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Hof van Twente: Meerjarenbegroting 2019-2021 

Registratienummer: 667173 

Voorstel: 

1. Geen zienswijze bij de stichting OPO Hof van 

Twente (OPO HvT) indienen op de meerjaren- 

begroting 2019-2021   
  

Argumenten 

1.1 Hofvan Twente dient ervoor te zorgen dat er 

voldoende openbaar onderwijs in deze gemeente 

aanwezig is. In onze gemeente wordt het openbaar 

onderwijs sedert 1 januari 2008 verzorgd door de 

stichting OPO HvT. Jaarlijks dient het schoolbestuur de 

begroting en meerjarenbegroting in. De begroting 2018 

en meerjarenbegroting 2019-2021 hebben wij op 

6 december 2017 van het schoolbestuur ontvangen. 

Voor wat betreft de meerjarenbegroting is in de door u 

vastgestelde statuten voor de stichting bepaald, dat 

uw raad voor 1 juli 2018 een zienswijze kan indienen. 

1.2 Meerjarenbegroting 2019-2021 

De begroting voor het jaar 2018 laat een gering positief 

resultaat zien van € 2.289, voor de meerjarenbegroting 

geldt dat in 2019 en 2020 een bedrag van € 150.000 

vanuit de Algemene reserve wordt vrijgemaakt voor 

meer handen in de klas/school. Hierdoor is er een ge- 

ring positief resultaat is. In 2021 is er een begroot tekort 

van €78.546. 

Het schoolbestuur constateert dat de daling van het 

aantal leerlingen onverminderd voortzet. Tevens zijn in 

de begroting 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 dat door het schoolbestuur 

gekeken naar de overcapaciteit bij de scholen. In dat 

kader is besloten om de basisschool Markvelde te 

fuseren met basisschool Stedeke, uw raad is hierover 

ingelicht. 

Daarnaast is ook gekeken naar samenwerking met 

andere schoolbesturen. OPO HvT zal op vrijwillige 

basis de samenwerking zoeken met het schoolbestuur 

Openbaar primair onderwijs Noord Oost Achterhoek 

(scholen in de gemeenten Berkelland en Groenlo). 



Uw raad heeft in het verleden aangegeven behoefte 

te hebben om inzicht te hebben in de reservepositie 

van het schoolbestuur. Wij hebben dan ook de jaar- 

rekening 2016 ter inzage gelegd. Uit de rekening 2016 

blijkt dat de reservepositie op 31 december 2016, als 

volgt is samengesteld: 

e Algemene reserve € 1.784.820 

e Bestemmingsreserve € 602.350 

Dit is ruim voldoende om te voldoen aan de minimum- 

eisen, die gesteld worden door het ministerie. Ook 

blijkt uit de rekening 2016 dat de genoemde kenge- 

tallen van het schoolbestuur hoger zijn dan de streef- 

waarden, zoals deze door het rijk zijn vastgesteld. 

De rekening 2017 ontvangen wij eind 2%® kwartaal 

2018. 

1.3 Bevoegdheid raad 

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 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, waarvan 

één school, te weten de basisschool Stedeke te 

Diepenheim, de status van Excellente school heeft. 

Alternatieven 

Er zijn geen alternatieven, de statuten geven de proce- 

dure aan voor wat betreft de behandeling van de meer- 

jarenbegroting 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, de bur: eester, 

drs. D. Lacroix 
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