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Doel 
De gemeenteraad dient een besluit te nemen over de meerjarenbegroting 2023-2024 van de 
stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente. 
 
Voorstel 
Geen zienswijze indienen tegen de meerjarenbegroting 2023-2024 van de stichting 
Openbaar primair onderwijs Hof van Twente.  
 
Argumenten 
Jaarlijks wordt door het schoolbestuur Stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente 
(OPO HvT) een begroting en een meerjarenbegroting aan ons toegestuurd. Deze 
verplichting is geregeld in de Statuten. 
Wij hebben besloten geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022. 
 
Voor de meerjarenbegroting 2023-2024 geldt dat uw raad de bevoegdheid heeft een 
zienswijze in te dienen. De (meerjaren-)begroting voldoet aan de wettelijke eisen. 
De begroting voor het jaar 2022 geeft een negatief saldo aan van € 45.199. Voor de 
meerjarenbegroting geldt dat er voor 2023, respectievelijk 2024 een begroot resultaat is van 
€ 95.036 (positief) en € 157.043 (negatief). 
Er is nog steeds sprake van een daling van het aantal leerlingen. De ontwikkelingen worden 
door het schoolbestuur in de gaten gehouden. 
 
In het gesprek op 21 april jl. is de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2024 aan de 
orde geweest. Naast de portefeuillehouder Van Zwanenburg was een afvaardiging van de  
Raad van Toezicht en de schoolbestuurder stichting OPO HvT aanwezig. Naast enkele 
vragen/opmerkingen over de begroting, hebben wij tijdens dit gesprek ook gesproken over 
investeringen in duurzaamheid in de scholen. De verduurzaming van de openbare basis-
school Stedeke is in 2021 afgerond. Voor de openbare Daltonschool Elserike vindt dit in de 
eerste helft van 2022 plaats. Hiervoor heeft de gemeente een uitkering van het ministerie 
ontvangen (specifieke uitkering ventilatie in scholen), deze gelden zijn doorgesluisd naar het 
OPO HvT. Naast verduurzaming van deze scholen zullen ook de scholen in de buurt-
schappen verduurzamen, een en ander zoveel mogelijk in samenwerking met de 
buurtschappen. 
 
Samengevat concluderen wij dat het schoolbestuur OPO HvT werkt aan een goede 
bedrijfsvoering en voldoende en goed openbaar onderwijs in Hof van Twente aanbiedt. 
Tenslotte geven wij uw raad, overeenkomstig de in het verleden gemaakte afspraak, inzicht 
in de reservepositie op 31 december 2020, het totaalbedrag voor de Algemene en 
Bestemmingsreserve bedraagt € 1.427.480. De reservepositie is ruim voldoende om te 
voldoen aan de minimumeisen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW). 



 

De rekening van het jaar 2021 ontvangen wij in het tweede kwartaal 2022, dan is ook de 
reservepositie per 31 december 2021 bekend. Deze gegevens zullen wij u meedelen bij de 
volgende begroting/meerjarenbegroting. Daarnaast geeft het schoolbestuur aan dat de 
kengetallen de komende jaren de kengetallen in de gaten moeten worden gehouden. Dit 
heeft te maken met een afgesloten lening die leidt tot een toename van de activa. Verder zijn 
er geen bijzonderheden te melden. 
 
Tenslotte nog het volgende. Het ministerie van OCW heeft regeling ‘Signaleringswaarden 
voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen’ gepubliceerd. 
Wij delen u mee dat het schoolbestuur voldoet aan de voorwaarden, dat men voldoende 
uitgeeft aan het onderwijs en niet onnodig geld reserveert. De gelden, die voor onderwijs 
beschikbaar worden gesteld, moeten zoveel mogelijk in het onderwijs ingezet worden. 
 
Risico’s 
Er zijn op dit moment geen risico's. De financiële positie van de stichting OPO HvT blijkt ruim 
voldoende te zijn ten opzichte van de streefwaarden van het ministerie. Demografische 
ontwikkelingen zijn en blijven een aandachtspunt voor het schoolbestuur. Tenslotte geldt 
voor alle openbare scholen dat de kwaliteit voldoende is. 
 
Alternatieven 
Er zijn geen alternatieven. In de statuten van het schoolbestuur staat de procedure voor de 
meerjarenbegroting aangegeven. In deze statuten is de rol van de raad aangegeven, zijnde 
het eventueel indienen van een zienswijze tegen de meerjarenbegroting. Daarnaast heeft u 
enkel een bevoegdheid in geval van ernstige taakverwaarlozing door het schoolbestuur of 
functioneren in strijd met de wet. In al deze gevallen is hiervan geen sprake.  
 
Vervolg 
Het schoolbestuur OPO HvT ontvangt een bericht, nadat uw raad een besluit heeft 
genomen.  
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