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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
116777 

Raadsvoorstel: 
118903 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
 
Onderwerp 
Jaarverslag 2011 Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing: 
In te stemmen met het jaarverslag 2011 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard. 
 
 
Doel: 
Begin juni 2012 heeft de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (OPO) het jaarverslag 
2011 ter instemming aangeboden.  
Na instemming en goedkeuring door de gemeenteraad kan het bestuur van OPO overgaan tot het 
definitief vasstellen van het jaarverslag 2011. 
 
Toelichting: 
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 met de volgende taken en bevoegdheden: 
a. het goedkeuren van de begroting en het instemmen met het jaarverslag/jaarrekening van de 
stichting; 
b. het benoemen en het ontslaan van de bestuursleden van de stichting; 
c. het instemmen met een statutenwijziging; 
d. het ontbinden van de stichting indien er sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur 
of functioneren in strijd met de wet. 
 
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. 
 
De accountant is van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2011 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Tevens constateert de accountant dat 
hem geen tekortkomingen ten aanzien van het jaarverslag 2011 zijn gebleken. 
OPO heeft 2011 afgesloten met een nadelig resultaat van € 32.656,-. In 2010 was dit nog -€ 351,-. In 
de begroting 2011 was rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 19.185,-. Ten opzichte van 
de begroting dus € 13.471,- nadeliger. De belangrijkste reden hiervoor is de afboeking van de 
verbouwing van het gebouw aan de Molendijk (-€ 74.000) naast het pas in 2012 inzetten van 
ontvangen groeiformatie gelden in het schooljaar 2010-2011. Het negatieve saldo is ten laste gebracht 
van de algemene reserve. 
Uit de marginale toetsing van het jaarverslag 2011 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. 
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Op 1 augustus 2010 is de wet Goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Schoolbesturen 
dienden binnen een tijdsbestek van één jaar (dus vóór 1 augustus 2011) te voldoen aan de nieuwe 
voorschriften van de bestuurlijke organisatie. Belangrijke opdracht voor het onderwijs was het tot 
stand brengen van een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht en te kiezen voor 
een adequaat bestuursmodel: het raad van toezicht-model (raad van toezicht naast het bestuur) of 
raad van beheer-model met een functiescheiding binnen het bestuur. OPO heeft gekozen voor het 
laatste model. Wat dit voor de statuten betekent wordt nog onderzocht. Binnen het bestuur vormen de 
heren Harm Klijnsmit en voorzitter Jan Boon het Dagelijks Bestuur en de in maart 2012 door het 
college benoemde nieuwe bestuursleden de heren Schott, Dolder en Hense het Algemeen Bestuur, 
dat toezichthoudende taken heeft. Algemeen- en Dagelijks Bestuur vormen tezamen het bevoegd 
gezag en dragen gezamenlijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid van OPO. 
 
 
 
Bijlagen: 
 115550: Rapport inzake het jaarverslag 2011  
 
 
Poortugaal, 21 augustus 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De loco-burgemeester, 

 

 

             
Hans Cats              drs. Bert G. Euser, mba 
 


