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Verzonden

Bijlage(n) Jaarverslag 2018 Stopoz

Geachte heer/mevrouw,

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) - die naast 4 scholen in

Bloemendaal ook scholen in Heemstede, Zandvoort en Haarlemmermeer bestuurt - heeft in mei 2019

het vastgestelde jaarverslag 2018 toegezonden. Over het verslag, waarvan u bij deze brief een

afschrift aantreft, merken wij het volgende op.

Het jaar 2018 is afgesloten met een exploitatietekort van € 365.000,--. Tot op heden werd rekening
gehouden met een positief exploitatieresultaat van € 75.000,--. Laatstgenoemd bedrag is ook in de

(concept)jaarrekening 2018 van de gemeente opgenomen (paragraaf verbonden partijen) en dient te
worden aangepast. De overschrijding heeft vooral te maken met personeelslasten.

Op t7 juni jl. heeft bestuurlijk overleg met het college van bestuur en de raad van toezicht van Stopoz

plaatsgevonden. De Bloemendaalse portefeuillehouder en haar collega's uit Zandvoort en Heemstede

waren hierbij aanwezig. In dit overleg hebben de porlefeuillehouders hun zorgen geuit over het hoge

en onverwachte exploitatietekort. Tevens hebben zij hun ongenoegen geuit over de veel te late

communicatie hierover richting de betrokken gemeenten. Zij zijn in mei 2019 voor de le keer over het

exploitatietekort geïnformeerd. De raad van toezicht is dringend verzocht adequate maatregelen te

treffen om de financiële situatie op korte termijn weer op orde te krijgen en herhalingen te
voorkomen.

De raad van toezicht heeft inmiddels een auditcommissie ingesteld. De resultaten van het onderzoek

door deze commissie en de overige door de raad van toezicht te treffen maatregelen worden in

september a.s. aan de portefeuillehouders gepresenteerd. Tenslotte heeft de raad van toezicht in dit
verband nog de volgende mededelingen gedaan:

o in onderling overleg is de arbeidsovereenkomst met de directeur-bestuurder beëindigd;
. er is inmiddels een interim directeur-bestuurder aangesteld;
r het contract met de externe controller is beëindigd;
. er is een nieuwe controller aangesteld;
. een HRM-manager is aangesteld.
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Zoals aangegeven worden de gemeenten in september over de resultaten van deze acties en de
financiële consequenties geinformeerd. Het is nog niet bekend of de raming van het
exploitatieresultaat 2019 (voorshands geraamd op € 42.000 positief) moet worden aangepast.

vriendelijke groet,

en wethouders van Bloemendaal,
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