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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
131213 

Raadsvoorstel: 
131647 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
Onderwerp 
Jaarverslag 2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing: 
In te stemmen met het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard. 
 
 
INLEIDING 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (OPO) heeft medio juni 2013 het jaarverslag 

2012 ter instemming aan de gemeente aangeboden. OPO vormt sinds 1 januari 2004 het bestuur van 

het openbaar onderwijs in de gemeente Albrandswaard. Vanuit de wettelijke plicht te voorzien in 

voldoende openbaar onderwijs in de gemeente heeft de gemeenteraad ten aanzien van OPO, 

conform artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs, een toezichthoudende rol. Onderdeel hiervan 

is het goedkeuren van de begroting en het instemmen met het jaarverslag/jaarrekening van de 

stichting. 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 " waaronder wordt verstaan:  

- de aanwezigheid van een accountantsverklaring bij de jaarrekening; 

- een gezonde balanspositie; 

- een afdoende waarborging van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. 

 
BEOOGD EFFECT 
Na instemming door de gemeenteraad kan het bestuur van OPO overgaan tot het definitief vaststellen 
van het jaarverslag 2012 voor haar verantwoording naar het Rijk. 
  
ARGUMENTEN 
1.1 De accountant is van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van OPO en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 

balansmutaties over 2012 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Tevens constateert de 

accountant dat hem geen tekortkomingen ten aanzien van het jaarverslag 2012 zijn gebleken. 

1.2 De balans in de jaarrekening laat per 31 december 2012 een gezonde financiële positie van OPO 

zien. 

1.3 OPO heeft 2012 afgesloten met een nadelig resultaat van € 14.582,-. In 2011 was dit nog € 

32.656,-. In de begroting 2012 was rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 53.699,-. Ten 

opzichte van de begroting is er in 2012 dus een ruim minder negatief resultaat behaald. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn een grotere groei van het aantal leerlingen en lagere kosten dan 
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begroot met betrekking tot de afwikkeling van Kids Albrandswaard. Het negatieve saldo is deels ten 

laste gebracht van de algemene reserve (€ 5.790) en deels van de bestemmingsreserve reorganisatie 

bestuur & management (€ 8.792,-). 

1.4 Uit de marginale toetsing van het jaarverslag 2012 blijkt dat binnen de scholen van OPO recht 

wordt gedaan aan artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs. Dit artikel bepaalt o.a. dat openbare 

scholen toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of 

levensbeschouwing, en dat het onderwijs aandacht heeft voor de verscheidenheid van waarden in de 

Nederlandse samenleving. 

 
KANTTEKENINGEN 
1.1 Bij het opstellen van de jaarstukken was het fusieproces met Primo nog gaande. Inmiddels heeft 
de minister besloten, ook na bezwaar, geen toestemming te verlenen aan de voorgenomen fusie.  
 
BIJLAGEN 

  130783: Rapport inzake het jaarverslag 2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs   
 Albrandswaard 

 131212: accountantsverklaring jaarverslag 2012 Stichting OPO  
 

 
Poortugaal, 9 juli 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,         De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

         

   
Hans Cats          drs. Hans-Christoph Wagner 
 


