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Onderwerp
Begroting 2018 Stichting OPO Albrandswaard
Geadviseerde beslissing raad
De begroting 2018 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard goed te keuren.
Inleiding
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (OPO) vraagt de gemeenteraad de begroting 2018
goed te keuren. De gemeenteraad heeft ten aanzien van OPO op basis van artikel 48 van de Wet op het
primair onderwijs een toezichthoudende rol. Onderdeel hiervan is het goedkeuringsrecht van de
begroting.
De gemeente dient bij de uitoefening van het toezicht uit te gaan van de delegatievoorschriften van de
Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent vanuit het principe "marginale toetsing" ofwel globale toetsing.
Voor de begroting gaat het om een gezonde balanspositie en een afdoende waarborging van de
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.
Beoogd effect
Algemeen: uitvoering geven aan de controle op de financiële positie van OPO en op de uitgangspunten
van het openbaar onderwijs.
Specifiek: na instemming door de gemeenteraad kan het bestuur van OPO werken met een
goedgekeurde begroting 2018.
Relatie met beleidskaders
OPO is in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) actief partner van de gemeente en andere
organisaties zoals Stichting Peuterwerk Albrandswaard, Bibliotheek AanZet en het Centrum voor Jeugd
en Gezin Rijnmond. De gezamenlijke doelstelling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van
de kinderen in Albrandswaard.
Argumenten
1.1 De begroting 2018 voldoet aan de gestelde criteria
De Wet op het primair onderwijs geeft in artikel 48 lid 6 aan dat goedkeuring van de begroting kan
worden onthouden ingeval er sprake is van strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder
inbegrepen het financiële belang van de gemeente. Het college is geen reden gebleken om geen
goedkeuring aan de begroting 2018 te geven. De begroting is deugdelijk opgesteld en ondertekend en
besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
1.2. De begroting 2018 laat een negatief resultaat zien, maar de financiële positie van OPO is gezond
De begroting 2018 heeft een verwacht negatief resultaat van € 150.905,-. De belangrijkste reden is dat
een aantal investeringen en verbeteringen die in 2017 zijn ingezet nu voortgezet worden. Het gaat om de
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verbetering van de huisvesting en de ICT infrastructuur, nascholing van de docenten en het verder
vernieuwen van het onderwijs.
De vermogenspositie van OPO is dusdanig dat het negatief resultaat ruim opgevangen kan worden. Op
31 december 2016 bedroeg het eigen vermogen volgens het jaarverslag 2016 € 1.126.825,-. Wij
concluderen dat OPO op basis van de aangeleverde informatie een gezonde financiële positie heeft.
Kanttekeningen
1.1 Onderzocht wordt wat de beste bestuursvorm voor OPO is
Begin 2016 is een nieuwe algemeen directeur aangesteld. Het betrof een tijdelijke aanstelling van 2 jaar
die op verzoek van de directeur per 1 januari 2018 gestopt is. Het bestuur van OPO onderzoekt welke
bestuursvorm het beste past voor de toekomst. Onderzocht wordt de optie te gaan werken met een
bezoldigd bestuurder en een Raad van Toezicht. Uitgangspunt voor OPO is dat dit binnen de huidige
begroting gebeurt. Wij volgen de ontwikkelingen en informeren u over de mogelijke consequenties die dit
voor o.a. de statuten heeft. Indien dit nodig is zullen u gewijzigde statuten ter instemming worden
aangeboden.
1.2 De aanstellingstermijn van de huidige bestuursleden is verlopen
De huidige bestuursleden zijn door uw raad op 24 februari 2014 benoemd voor vier jaar.
OPO heeft inmiddels een voordracht gedaan van bestuursleden per 24 februari 2018. Hierover ontvangt
uw raad een separaat voorstel.
Uitvoering/vervolgstappen
Het besluit van de gemeenteraad wordt gecommuniceerd met OPO.
Evaluatie/monitoring
Met het bestuur van OPO vindt regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats over de voortgang en de
resultaten van het openbaar onderwijs in Albrandswaard.
Algemenere aspecten van de ontwikkeling van kinderen in de gemeente komen aan de orde tijdens de
overleggen in het LEA waarin de schooldirecteuren participeren.
Over huisvestingszaken wordt met de schoolbesturen overleg gevoerd in het op overeenstemming
gericht overleg (OOGO).
Financiën
Dit voorstel heeft geen consequenties voor de begroting van de gemeente Albrandswaard.
Juridische zaken
Buiten de eerder genoemde zaken zijn er geen andere relevante juridische aspecten.
Duurzaamheid
Niet van toepassing op dit voorstel.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Buiten het reeds genoemde bestuurlijke overleg tussen portefeuillehouder en het bestuur van OPO, het
LEA en het OOGO zijn hier verder geen relevante aspecten.
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Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Begroting 2018 Stichting OPO Albrandswaard (1313240)
2. Aanbiedingsmail begroting 2018 Stichting OPO Albrandswaard (1313241)
3. Concept raadsbesluit Begroting 2018 OPO Albrandswaard (1313239)
Poortugaal, 6 maart 2018

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner
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