
Vragen gemeente Ouder-Amstel aan Stichting OOP naar aanleiding van de jaarrekening 2016, in 
voorbereiding op het bestuurlijk overleg 19 juli 2017. Graag ontvangen wij schriftelijke beantwoording 
van deze, en eventueel nog openstaande vragen na het overleg, ter informatie voor de gemeenteraad. 
Zou u de beantwoording daarvan uiterlijk op 26 juli kunnen aanleveren? 
 
 
Pagina 12:  
Er bestaat een ziekteverzuim van 9,7%. Dat is ruim 2x het landelijk gemiddelde van ca 4,2; Wat is 
concreet het verzuimbeleid? 
 
Het zijn zeer langdurige zieke leerkrachten. Kort ziekteverzuim nagenoeg nul. Overigens waar komen 
de cijfers van 4,2 in 2016 in PO onderwijs, die in de vraag staat vandaan? Ik ken ze niet. 
 
Pagina 15:  
Bij het bepalen van de solvabiliteit worden de voorzieningen opgeteld bij het eigen vermogen; dat is 
niet zoals het hoort; het is Eigen vermogen/totaal vermogen; als je dat doet dan is de solvabiliteit 16%  
ten opzichte van het gepresenteerde van 34,6% nu. 
 
In de regel moet de solvabiliteit ongeveer 30% zijn om goed en boven de 20% om voldoende te zijn.  
Conclusie is dat de solvabiliteit aan de magere kant is.  
NB: er zijn verschillende formules voor solvabiliteit, maar nooit wordt de voorziening opgeteld bij het 
eigen vermogen, want een voorziening is en blijft vreemd vermogen. 
Nu is het vermogen voor een groot deel in cash aanwezig, waardoor tegenvallers gemakkelijker 
kunnen worden opgevangen. 
 
Ik zal de opmerking doorgeven aan de accountant. 
 
Pagina 18:  
Het laatste jaar van de meerjarenraming is positief terwijl dat nu niet het geval is. De vraag is of daar 
niet te positief wordt gedacht. Want de resultaten van 2015 (heel licht positief) en 2016 (negatief) geeft 
geen goed beeld; dit bij niet hard stijgende leerlingaantallen en toenemende druk op het personeel.  
 
U heeft de half jaarcijfers 2017 ontvangen. 

 
Pagina 19: 
“De onderhoudsvoorziening is van voldoende omvang voor de komende vier jaar.” Hier wordt slechts 
4 jaar vooruit gekeken; dat is voor groot onderhoud een korte horizon. Is er een beeld voor de 
komende 10 jaar? En is de voorziening dan ook nog toereikend? 
 
Er is geen beeld voor de komende 10 jaar omdat er maximaal 5 jaar vooruit gekeken wordt. Alle 
schoolgebouwen van St. OOP zijn vanaf 2010 tot 2020 of vernieuwd of worden nog nieuw gebouwd. 
De looptijd is vanaf 2050 tot 2060 dat ze minimaal mee moeten gaan. 
 
Balans: 
Geen bijzonderheden anders dan dat de hiervoor genoemde solvabiliteit laag is, maar dat de liquiditeit 
wel voldoende is. 

 


