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Onderwerp 
Jaarverslag 2014 Stichting OPO Albrandswaard  
 
Geadviseerde beslissing raad 
In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Albrandswaard. 
 
Inleiding 
Stichting Openbaar Onderwijs Albrandswaard (OPO) vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de 
jaarrekening 2014. 
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 
de 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 
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 overgaan tot het definitief 
vaststellen van de jaarrekening 2014 voor haar verantwoording aan het Rijk. 
 
Relatie met beleidskaders 
OPO is actief partner van de gemeente en andere organisaties in de Lokaal Educatieve Agenda en de 
Brede School Albrandswaard. Beiden zijn gericht op het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden 
van kinderen.  
 
Argumenten 
1.1 De jaarrekening 2014 voldoet aan de genoemde criteria 
De accountant is van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van OPO per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Tevens dat de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 
De financiële positie van OPO is gezond hetgeen onder andere uit de balans blijkt. De jaarrekening 
geeft een positief resultaat over 2014 van € 79.000,-.  
 
1.2 Het jaarverslag 2014 doet recht aan de uitgangspunten van het openbaar onderwijs 
Het inhoudelijk jaarverslag 2014 kan voor kennisgeving worden aangenomen en geeft een goed beeld 
van de werkzaamheden van OPO. De accountant geeft aan dat het jaarverslag verenigbaar is met de 
jaarrekening en voldoet aan de wettelijke bepalingen. 
Binnen de scholen van OPO wordt recht 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. 
 



Overleg gevoerd met 
Het bestuur van OPO. 
 
Kanttekeningen 
 
1.1 De statuten worden geactualiseerd 
OPO werkt nog met statuten die niet geheel voldoen aan de wet, met name op het punt van de 
scheiding van bestuurlijke en toezichthoudende taken. Wij verwachten nog dit najaar nieuwe statuten 
aan uw raad aan te kunnen bieden. 
 
1.2 Onderzocht wordt wat de beste bestuursvorm voor OPO is   
Eind 2014 is de meerscholendirecteur van OPO met pensioen gegaan. Het bestuur van OPO 
onderzoekt nu hoe deze wijziging het beste opgevangen kan worden. Indien de gekozen richting 
consequenties heeft voor de statuten dan zullen wij u hierover informeren. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De besluiten van de gemeenteraad worden gecommuniceerd met OPO. 
 
Evaluatie/monitoring 
Met het bestuur van OPO vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang en 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 LEA- en Brede Schoolverband waarin de directeur van OPO participeert. 
Over de wijze en gevolgen van de decentralisering van de verantwoordelijkheid en de gelden  
buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebopuwen in het primair onderwijs wordt overleg  
gevoerd in het op overeenstemming gericht overleg  (OOGO) met de schoolbesturen.  
 
Financiën  
Dit voorstel heeft geen consequenties voor de begroting van de gemeente Albrandswaard. 
 
Juridische zaken 
Buiten de eerder geplaatste kanttekeningen zijn er geen juridische gevolgen. 
 
Duurzaamheid 
Dit is niet van toepassing. 
 
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 aspecten. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken Stichting OPO Albrandswaard 2014 (190281) 
2. Jaarstukken 2014 OPO (190298) 
3. Controleverklaring accountant OPO (190299) 
4. Concept Raadsbesluit Jaarverslag 2014 OPO (1006955) 

 
 
Poortugaal, 29 september 2015 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 



 


