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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
128798 

Raadsvoorstel: 
129236 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
Onderwerp 
Begroting 2013 Stichting OPO Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing: 
Besluit: 
De begroting 2013 van de Stichting Openbaar Onderwijs Albrandswaard goed te keuren. 
 
 
INLEIDING 
Stichting Openbaar Onderwijs Albrandswaard (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 een aantal 
taken en bevoegdheden waar onder 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 ten aanzien van de begroting een gezonde 
balanspositie en een afdoende waarborging van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.  
Met het jaarverslag 2011 heeft de gemeenteraad op 1 oktober 2012 ingestemd. De begroting 2013 is 
op 19 december 2012 door OPO (voorzitter J. Boon) en de GMR (voorzitter J.Y. Gillet) voor akkoord 
getekend maar pas later, na ons verzoek, aan de gemeente ter instemming aangeboden. 
 
BEOOGD EFFECT 
Goedkeuring van de begroting 2013 van Stichting Openbaar Onderwijs Albrandswaard. 
 
ARGUMENTEN 
1.1 De begroting 2013 laat een batig resultaat van € 18.498,00 zien in tegenstelling tot voorgaande 
jaren toen het begrote resultaat negatief was. In 2011 was het resultaat met - € 32.656,00 negatiever 
dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor was o.a. de afboeking van de verbouwing van het 
gebouw aan de Molendijk (-€ 74.000) in een keer. De Rijksbijdragen voor 2013 worden hoger begroot 
dan in 2012, mede onder invloed van de verwachte stijging van het aantal leerlingen tot 745. 
Daarentegen stijgen de verwachte uitgaven marginaal waardoor een batig resultaat verwacht wordt. 
Wij concluderen dat OPO op basis van de aangeleverde informatie op dit moment een gezonde 
financiële positie heeft. 
 
1.2 De Wet op het primair onderwijs geeft in artikel 48 lid 6 aan dat de goedkeuring van de begroting 
kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen 
het financiële belang van de gemeente. Er is geen reden aanwezig om goedkeuring te onthouden. 
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KANTTEKENINGEN 
1.1 Met OPO zullen voor 2014 en verder afspraken gemaakt worden over het op tijd aanleveren van 
de begroting. 
 
FINANCIËN 
Dit voorstel heeft geen consequenties voor de begroting van de gemeente Albrandswaard. 
 
COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
Beide aspecten zijn niet van toepassing. 
 
UITVOERING 
Niet van toepassing. 
 
BIJLAGEN 
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Poortugaal,  
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, d.d. 14 mei 2013 
De loco-secretaris,    De burgemeester, 
 

 

 

 

 

 

Dick Mol     Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


