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Betreft: financiële stukken Stichting OPO Albrandswaard 

 
 

Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de financiële situatie van Stichting Openbaar Onderwijs 

Albrandswaard (OPO). Dit gebeurt middels het jaarlijks aanbieden van het jaarverslag en de 

begroting. Hierbij ontvangt u ter informatie het Jaarverslag 2018 en de Begroting 2019. 

 

KERNBOODSCHAP 

Het informeren van de gemeenteraad over de stand van zaken van het openbaar onderwijs is conform 

de gemaakte afspraken en de statuten van OPO. De financiële situatie van OPO is goed. 

 

TOELICHTING 

Op 17 december 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe statuten van de Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (OPO). Daarmee is de stichting overgestapt naar een 

organisatievorm met een Raad van Toezicht. Op 7 mei 2019 heeft de gemeenteraad de drie leden van 

de Raad van Toezicht benoemd. Per 1 maart 2019 is een algemeen directeur/bestuurder aangesteld. 

Met deze wijzigingen zijn enkele bevoegdheden van de gemeenteraad gedecentraliseerd maar is de 

toezichthoudende rol gewaarborgd gebleven. De bestuurstaken van OPO liggen nu bij de bestuurder 

en het intern toezicht bij de Raad van Toezicht. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid de statuten 

vast te stellen en de leden van de Raad van Toezicht te (her)benoemen. De gemeenteraad heeft niet 

meer zoals voorheen de bevoegdheid de begroting van de stichting goed te keuren. Dit is 

voorbehouden aan de Raad van Toezicht. 

 

Met OPO is afgesproken dat de gemeente geïnformeerd blijft worden over de stand van zaken van het 

openbaar onderwijs in Albrandswaard. Dit gebeurt onder meer door het delen van het jaarverslag en 

de jaarbegroting. Dit is ook opgenomen in de statuten van OPO. Ter informatie hebben wij recent het 

Jaarverslag 2018 en de Begroting 2019 ontvangen. De financiële situatie van OPO is goed: 2018 is 

met een positief resultaat afgesloten en er is eigen vermogen. Voor 2019 en volgende jaren wil OPO 

verder investeren in de onderwijskwaliteit.  

OPO is in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) actief partner van de gemeente en 

andere organisaties zoals Stichting Peuterwerk Albrandswaard, Bibliotheek AanZet en het Centrum 



voor Jeugd en Gezin Rijnmond. De gezamenlijke doelstelling is het vergroten van de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen in Albrandswaard. 

 

 

BIJLAGEN 

 
1. Begroting 2019 Stichting OPO Albrandswaard 
2. Jaarverslag 2018 Stichting OPO Albrandswaard 

 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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