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Onderwerp
Goedkeuring jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
(STOPOZ)
Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016;
gezien het Bestuursverslag 2015 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
(STOPOZ);
gelet op artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs

b e s l u i t:

De jaarrekening 2015 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland goed te
keuren.

Het voorstel tot goedkeuring jaarrekening 2015 STOPOZ wordt unaniem aangenomen.
Afwezig: De heren Boeijink (VVD), Heukels (LB), Wehrmeijer (LB) en Barendregt (LB)
De raad voornoemd, d.d. 28 juni 2016

de voorzitter,

de griffier,
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Voorgesteld besluit
Het college stelt voor de jaarrekening 2015 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs ZuidKennemerland (STOPOZ) goed te keuren.
Aanleiding en beoogd effect
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)heeft het Bestuursverslag
inclusief de jaarrekening over 2015 toegezonden. De gemeenteraden van Bloemendaal, Haarlemmerliede
& Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort dienen met deze jaarrekening in te stemmen.
Politieke keuzeruimte
In artikel 48, lid 6, letter h van de Wet op het primair onderwijs is vastgelegd, dat goedkeuring van de
jaarrekening kan worden onthouden:
a. wegens strijd met het recht;
b. wegens strijd met het algemeen belang, waaronder begrepen het financieel belang van de
gemeente.
Gedachtegang
De jaarrekening 2015 van STOPOZ sluit met een negatief exploitatieresultaat van € 113.494,--. In de door
de vier raden in december 2014 goedgekeurde begroting 2015 werd nog rekening gehouden met een
positief resultaat van ca. € 200.000 (incl. een onttrekking aan de reserve van € 16.000). In verband met
extra uitgaven voor materiele lasten en onderhoud, minder rentebaten en een niet begrote extra toevoeging
aan de voorziening onderhoud, is er thans sprake van een negatief exploitatieresultaat van € 113.494,--.
Het schoolbestuur geeft hierbij aan dat de extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een
bijgesteld meerjaren onderhoudsplan en nodig is om het toekomstig verwachte onderhoud en de gewenste
verduurzaming van het gebouwenbestand goed uit te kunnen voeren. Bij het opstellen van de begroting was
deze informatie nog niet voldoende bekend.
Overwegingen van het college
Het meerjarige financiële beleid van STOPOZ was erop gericht om per 31 december 2015 te voldoen aan
de door het ministerie van OC&W ontwikkelde signaleringsgrenzen voor de kengetallen
vermogensbeheer en deze minimaal vast te houden in de jaren daarna. Het eigen vermogen van de
stichting is in 2015 gedaald van € 1.841.855 naar € 1.728.361. De (nieuwe) meerjarenbegroting
2016-2020 gaat uit van een zodanig herstel van het Eigen Vermogen, dat elk continuïteitsrisico wordt
uitgesloten.
De komende drie jaren wordt er jaarlijks rekening gehouden met een positief exploitatieresultaat en
hiermee wordt binnen enkele jaren volledig voldaan aan de door het ministerie gestelde normen. Op
pagina 26 van het Bestuursverslag wordt dit uitgebreid toegelicht. In het strategisch beleidsplan 20162020, dat ter kennisname is bijgevoegd, wordt het fundament gelegd voor het borgen en verhogen van de
kwaliteit van het onderwijs en de bijbehorende huisvesting.
Een goedkeurende accountantsverklaring maakt onderdeel uit van het Bestuursverslag (pag. 56/57).
Er is geen aanleiding op grond van het gestelde in art. 48, lid 6, letter h van de Wet op het primair
onderwijs goedkeuring aan de jaarrekening te onthouden.
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In onderdeel 5.1 van het Bestuursverslag (pag. 17 e.v.) wordt een aantal onderwijsinhoudelijke punten
uitgebreid toegelicht.
In onderdeel 5.2 van het Bestuursverslag (pag. 22 e.v.) is een toelichting op het personeelsbeleid
opgenomen.
De financiële toelichting is opgenomen in onderdeel 6 van het Bestuursverslag.
Participatie
Niet van toepassing.
Communicatie
Met betrekking tot dit voorstel is communicatie niet aan de orde.
Samenwerking (Heemstede)
Dit voorstel is opgesteld in nauw overleg met de gemeenten Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede
en Zandvoort.
Het jaarverslag 2015 is door het bestuur van STOPOZ besproken in een gezamenlijk overleg met/van de
portefeuillehouders Onderwijs van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude,
Heemstede en Zandvoort.
Vervolgproces/evaluatie
Na goedkeuring door de vier betrokken gemeenteraden van het jaarverslag 2015 kan het door het bestuur
van STOPOZ worden vastgesteld.

Bijlagen
1. Brief algemeen directeur STOPOZ aan gemeenteraden (2016015462)
2. Bestuursverslag 2015 van STOPOZ (2016016939)
3. Strategisch Beleidsplan 2016-2020 STOPOZ (2016015464)
Achterliggende documenten
Zie bijlagen

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie
Er worden diverse vragen gesteld over met name de jaarrekening en over de toekomstige
ontwikkelingen (positief resultaat in de toekomst?). De niet beantwoorde vragen worden door
mevrouw Jansen schriftelijk beantwoord en vrijdag meegestuurd met het griffiebericht.
TCS 38

-4De voorzitter concludeert dat het voorstel over goedkeuring van de jaarrekening 2015 als
bespreekpunt voor de raadsvergadering kan worden geagendeerd.

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016;
gezien het Bestuursverslag 2015 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
(STOPOZ);
gelet op artikel 48, lid 6, onder d, van de Wet op het primair onderwijs;

b e s l u i t:

De jaarrekening 2015 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland goed te
keuren.

b e s l u i t:

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 28-06-2016.

, voorzitter

, griffier

