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Onderwerp 
Begroting 2015 Stichting OPO Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De begroting 2015 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard goed te keuren. 
 
Inleiding 
Stichting Openbaar Onderwijs Albrandswaard (OPO) vraagt de gemeenteraad de begroting 2015 
goed te keuren. De gemeenteraad heeft ten aanzien van OPO op basis van  artikel 48 van de Wet op 
het primair onderwijs een toezichthoudende rol. Onderdeel hiervan is het goedkeuringsrecht van de 
begroting. 
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" ofwel globale 
toetsing. 
OPO heeft sinds 24 februari 2014, met de benoeming van vijf bestuursleden door uw raad, een geheel 
nieuw bestuur.  
 
Beoogd effect 
Invulling geven aan de gemeentelijke zorg voor voldoende primair onderwijs in de gemeente. 
 
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 begroting 2015 voldoet aan de gestelde criteria 
De Wet op het primair onderwijs geeft in artikel 48 lid 6 aan dat goedkeuring van de begroting kan 
worden onthouden ingeval er sprake is van strijd met het recht of met het algemeen belang, 
waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente. Ons is geen reden gebleken om 
goedkeuring te onthouden. Zo is de begroting ondertekend door zowel het bestuur als de GMR. 
 
1.2. De begroting 2015 laat een negatief resultaat zien, maar de financiële positie van OPO is gezond  
De begroting 2015 laat een negatief resultaat zien van € 32.634,-. De vermogenspositie van OPO is 
dusdanig dat dit opgevangen kan worden. Wij concluderen dat OPO op basis van de aangeleverde 
informatie op dit moment een gezonde financiële positie heeft. 
 
Overleg gevoerd met 
Het bestuur van OPO, regisseur en portefeuillehouder Albrandswaard. 
 
Kanttekeningen 
Meerdere malen is aangegeven dat de statuten van OPO niet meer actueel zijn. Actualisatie van de 
statuten is nodig omdat deze momenteel niet aan alle wettelijke vereisten voldoen (met name de wijze 
hoe de scheiding van taken in het bestuur is vastgelegd). Het bestuur van OPO heeft recent 
aangegeven uw bestuur nieuwe statuten nog voor het zomerreces aan te willen bieden. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Het besluit van de gemeenteraad wordt gecommuniceerd met OPO. 
 



Evaluatie/monitoring 
Met het bestuur van OPO vindt overleg plaats over de voortgang en resultaten van het openbaar 
onderwijs in Albrandswaard. De wijze waarop dit momenteel gebeurt willen wij graag verbeteren. 
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 schoolgebouwen 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 kanttekening zijn er geen juridische gevolgen. 
 
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. Begroting Stichting OPO Albrandswaard 2015 (145385) 
2. Raadsbesluit Begroting 2015 OPO Albrandswaard 2015 (144891) 
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