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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
101612 

Raadsvoorstel: 
103247 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
   Paraaf controller: Akkoord 
   Datum Paraaf Mark Brandes 19-7-2011 

14:09:47 
 
Onderwerp 
Jaarrekening en jaarverslag 2010 Stichting OPO Albrandswaard  
 
Geadviseerde beslissing: 
in te stemmen met de jaarrekening en het jaarverslag 2010 van Stichting OPO Albrandswaard 
 
 
 
Samenvatting: 
Stichting OPO Albrandswaard vormt per 1 januari 2004 het bestuur van het openbaar onderwijs in de 
gemeente Albrandswaard. Artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs draagt de gemeenteraad op 
een toezichthoudende rol te vervullen met betrekking tot de stichting openbaar onderwijs. Een en 
ander houdt verband met de grondwettelijke verplichting van een gemeentebestuur om te zorgen voor 
voldoende openbaar onderwijs. In het kader van de toezichthoudende taak is de gemeenteraad belast 
met: 
a. de goedkeuring van de begroting, de begrotingswijziging, de jaarrekening en het jaarverslag van de 
stichting 
b. de benoeming en het ontslag van de leden van het stichtingsbestuur; 
c. de goedkeuring van de wijziging van de statuten; 
d. de ontbinding van de stichting indien er sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur 
of functioneren in strijd met de wet. 
Het bestuur van de Stichting OPO Albrandswaard heeft onlangs de jaarrekening en het jaarverslag 
2010 ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
 
Doel: 
Na instemming en goedkeuring door de gemeenteraad het definitief vaststellen van de jaarrekening 
en het jaarverslag 2010 door het bestuur van de stichting OPO Albrandswaard.  
 
 
Belangenafweging: 
De gemeente dient bij de uitoefening van het toezicht uit te gaan van de delegatievoorschriften van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het toezicht dient te worden gevoerd op basis van het principe 
"marginale toetsing ". Onder marginale toetsing van rekening en jaarverslag wordt verstaan: 
- de aanwezigheid van een accountantsverklaring bij de jaarrekening; 
- een gezonde balanspositie; 
- een afdoende waarborging van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. 
 
De accountant is van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2010 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 
 
De geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010 sluit met een nadelig saldo van €  351 ten 
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opzichte van een nadelig saldo van € 71.576 over het boekjaar 2009. In de zeer voorzichtig 
opgestelde begroting 2010 was uitgegaan van een nadelig resultaat van € 96.765,00. Ten opzichte 
van de begroting is er dus sprake van een voordelig saldo van € 96.414. In paragraaf 3.4.2.3. (pagina 
15 van het bestuursverslag)  wordt het exploitatiesaldo nader geanalyseerd. 
Het negatief saldo wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.  
 
Uit de marginale toetsing van het jaarverslag 2010 blijkt dat binnen de scholen van de stichting recht 
wordt gedaan aan artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs.  
 
 
Bijlagen: 

  101473: Bestuursverslag over 2010 van de stichting Openbaar primair onderwijs 
Albrandswaard met daarbij de accountantsverklaring over het boekjaar  

 
 

 
Poortugaal, 16 augustus 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 

 
 

 

           
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


