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Verzonden

2021002626: Bestuursverslag Stopoz 2020;
2021002624: Begroting 2021 en meerjarenbegroting 20222025 Stopoz;
2021002625: Strategisch beleidsplan 2021-2025 Stopoz.

Bijlage(n)

Geachte raadsleden,
Met deze brief informeert het college u over de jaarrekening 2020 van de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz), het bestuur van de openbare scholen van Bloemendaal,
Heemstede, Zandvoort en een school uit Haarlemmermeer.
Achtergrond

De gemeente Bloemendaal heeft het bestuur van de openbare scholen (Bornwaterschool,
Julianaschool, Vondelschool en Sparrenbosschool) in 2005 verzelfstandigd. Deze scholen zijn sinds dit
besluit onderdeel van Stopoz. In de statuten zijn de bevoegdheden en de werkwijze vastgelegd. De
stichting bestaat uit een college van bestuur en een raad van toezicht. In de statuten van Stopoz is de
rol/bevoegdheid van gemeente als volgt omschreven:
De gemeenteraad benoemt de leden van de Raad van Toezicht;
De gemeenteraad is bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de
stichting te ontbinden bij ernstige taakverwaarlozing door het College van Bestuur (artikel
48, lid 11 Wpo) of functioneren in strijd met de wet (artikel 10, lid 3 en artikel 15, lid 2
Wpo);
De gemeenteraad keurt het besluit tot statutenwijziging goed;
De gemeenteraad ontvangt een afschrift van de vastgestelde begroting van het college van
bestuur;
Het college van burgemeester en wethouders ontvangt de ontwerpjaarrekening voor 15 mei
van het College van Bestuur.
Met het kennisnemen van het Bestuursverslag kan de gemeenteraad beoordelen of zij haar rol op de
juiste manier kan uitvoeren, a.d.h.v. de beschreven ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2020.
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Monitoring

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het financieel toezicht en legt verantwoording af aan het
ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Op twee momenten in het jaar wordt de gemeente
actief betrokken bij het financiële reilen en zeilen van de stichting: de ontwerpjaarrekening wordt aan
het college van B&W ter informatie aangeboden en de gemeenteraad ontvangt een afschrift van de
vastgestelde begroting. De gemeenten staan dus op afstand, maar worden wel geïnformeerd. Deze
beperkte rol biedt de mogelijkheid om met de stichting in overleg te gaan en invloed uit te oefenen.
2020: een bijzonder jaar

In dit jaar is er een bestuurswisseling geweest en heeft de continuïteit van het onderwijs door corona
onder druk gestaan. De organisatie en de medewerkers hebben er samen voor gezorgd dat het
onderwijs ook op afstand doorgang kon vinden en dat er op de scholen een plek was voor kwetsbare
kinderen en voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Ook toen het fysieke onderwijs werd
gegeven is van leerkrachten veel flexibiliteit gevraagd. Kortom 2020 was een bijzonder jaar, maar in
financieel opzicht toch ook wel een regulier jaar.
Jaarrekening 2020

Evenals voorgaande járen is Stopoz er niet in geslaagd een sluitend resultaat te realiseren. Het begrote
tekort van C 129.612 is uitgekomen op een gerealiseerd tekort van C 183.277. Een uitbreide
toelichting op dit tekort is te vinden op pagina 35 e.v. van het bijgevoegde bestuursverslag. Daar is te
lezen dat m.n. de personeelslasten en kosten voor huisvesting hoger zijn uitgevallen en dat ondanks
hogere rijksbijdragen een extra tekort van C 53.565 is ontstaan. Op een totale omvang van baten van
C 14 miljoen is het extra tekort gering.
Raad van Toezicht voelt zich in control

2020 is het jaar waarin, volgens de Raad van Toezicht, Stopoz weer de controle over de financiën heeft
gekregen. De interim-voorzitter van het College van Bestuur heeft een nieuwe controller aangesteld en
alle begrotingsposten en procedures zijn doorgelicht. Ook wordt er na een aanbestedingsprocedure
met een nieuw accountantsbureau samengewerkt. Hoewel ook voor 2021 een tekort wordt voorzien,
heeft de Raad van Toezicht vertrouwen dat vanaf 2022 een neutraal exploitatieresultaat wordt
behaald. De Raad van Toezicht voert aan dat de financiële kengetallen (zie blz. 39 verslag) duidelijk
maken dat Stopoz nog steeds solide is.
Toekomst Stopoz

In 2021 heeft de Raad van Toezicht het Strategisch beleidsplan 2021-2025 vastgesteld. Stopoz ziet dit
als een nieuw begin. Met name op het gebied van behoud en werving van leraren zijn er volop
uitdagingen de komende járen. Deze zijn ook te vinden als het gaat om stabiele leerlingenaantallen en
een gezonde omvang (leerlingenaantallen) van de scholen. De Raad van Toezicht zoekt hierbij
samenwerking met andere partners maar heeft geen fusieplannen. Stopoz is volgens de Raad van
Toezicht in staat om zelfstandig de kwaliteit van het openbaar onderwijs hoog te houden.
Conclusie

Het college ziet in het resultaat 2020 aanleiding om met de voorzitter van het College van Bestuur van
Stopoz te spreken en haar ongerustheid uit te spreken over de tekorten van de afgelopen járen, in
relatie tot de continuïteit van het openbaar onderwijs in de gemeente Bloemendaal.
Het college zal benadrukken dat van de negen Stopoz scholen er vier in Bloemendaal staan en dat
aanhoudende financiële tekorten van Stopoz geen gevolgen mogen hebben voor de kwaliteit van deze
vier scholen. Ook mag dit nooit betekenen dat openbaar onderwijs in Bloemendaal in gevaar komt. De
grondwettelijke verantwoordelijkheid voor de aanbod van openbaar onderwijs berust bij de gemeente,
het college neemt die plicht serieus.
In een op 28 juni 2016 door de gemeenteraad aangenomen motie wordt het college verzocht bij de
Stopoz te benadrukken dat vrijkomende plaatsen in de Raad van Toezicht worden ingevuld door leden
met financiële competenties om daarmee het financiële toezicht te versterken. Daar er nu (najaar
2021) een vacature in de Raad van Toezicht aanstaande is heeft het college Stopoz aldus verzocht.
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Het college zal de gemeenteraad informeren over de uitkomst van het gesprek met de voorzitter van
het College van Bestuur van Stopoz en de overweging van het college daarna.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

burgemeester

secretaris

