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Samenvatting 
Stichting Openbaar Onderwijs Primair heeft op 1 december 2016 de concept 

begroting 2017 ingediend. Conform artikel 19 lid 2 van de statuten van de stichting 

legt de directeur-bestuurder de begroting voor ter goedkeuring voor aan de 

gemeenteraad. De begroting sluit met een positief saldo van € 2.480. De begroting is 

zowel door de raad van beheer als de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

goedgekeurd.  

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Per 1 januari 2006 is het bestuur van de openbare school voor basisonderwijs De 

Grote Beer overgedragen aan de Stichting Openbaar Onderwijs Primair in Diemen. 

 

Ondanks de verzelfstandiging blijft de toezichthoudende rol een verantwoordelijkheid 

van de gemeente en betreft de volgende zaken: 

 Het benoemen van bestuursleden; 

 Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening; 

 Het goedkeuren van de statutenwijziging van de stichting; 

 Het beslissen over de stichting en opheffing van een school; 

 Het ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing. 

 

Conform artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs en de statuten van de 

stichting is het bestuur verplicht de begroting ter goedkeuring voor te leggen aan de 

gemeenteraad. Door de verzelfstandiging heeft de gemeenteraad ervoor gekozen de 

verbinding tussen de gemeentebegroting en de begroting van het openbaar onderwijs 

door te knippen en niet meer inhoudelijk verantwoordelijk te zijn voor de begroting en 

de jaarrekening. 

 

Wat is er aan de hand? 
In artikel 19, lid 2 van de statuten is bepaald dat na verkregen goedkeuring door de  

raad van beheer de directeur-bestuurder de ontwerp begroting ter goedkeuring 

voorlegt aan de gemeenteraad. De goedkeuring kan worden onthouden wegens strijd 

met het recht of met het algemeen belang waaronder begrepen het financiële belang 

van de gemeente.  

 

De begroting voor 2017 is opgesteld conform de daartoe gestelde richtlijnen van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de sector Primair Onderwijs en 

sluit met een positief saldo van € 2.480.  

 

De begroting is gebaseerd op de geraamde loonkosten, maar exclusief de mogelijke 

compensatie van het Rijk voor de loonstijging van 3,8%. Er is door de stichting 

bewust voor gekozen om terughoudend te zijn met het vermelden van mogelijke 

meevallers, omdat over deze verwachte positieve invloeden geen zekerheid bestaat.  
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Risico’s 

De laatste jaren laat de financiële positie van St OOP een stijgende lijn zien. De 

begroting 2017 is sluitend, ook zonder de beoogde meevallers. Wel bestaat er een 

aantal risico’s, waarvoor niet in alle gevallen een sluitende oplossing bestaat. 

 

Er is een groot risico op de toekomst ten aanzien van voldoende leerkrachten. De 

stichting heeft dit risico zoveel mogelijk gedekt door afspraken te maken met de 

Hogeschool van Amsterdam over plaatsing van stagiaires. Alle schoolbesturen in de 

regio hebben met een dreigend lerarentekort te maken, daarom zou een oplossing ook 

(boven)regionaal moeten worden gezocht.  

 

Het ziekteverzuim is hoog (8%); de landelijke norm ligt rond de 4%. De stichting zet 

in op het terugdringen van het verzuim, maar benoemt geen expliciete streefnorm 

voor 2017 omdat het hoge verzuim wordt veroorzaakt daar een aantal langdurig 

zieken. Per geval wordt gewerkt aan een oplossing. Gezien de omstandigheden is het 

niet mogelijk om een streefnorm te bepalen. Winst valt in de regel te behalen bij 

kortdurend ziekteverzuim. Daarvan is bij de stichting geen sprake. 

Uit de begroting blijkt niet of op basis van de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) 

winst of verlies is te verwachten. De stichting verwacht echter dat de 

onderhoudskosten minder worden, omdat alle scholen nieuw zijn (Grote Beer 2015, 

Octopus 2010, Noorderbreedte/Palet 2014) of nieuwbouw is gepland (De Kersenboom, 

oplevering augustus 2018) of gewenst (De Venser). Voor alle scholen is er een MJOP. 

In Diemen wordt deze elke vijf jaar gemaakt en bijgesteld. Voor de school in 

Duivendrecht (Grote Beer) wordt nu aansluiting gezocht bij het bedrijf dat in Diemen 
de MJOP’s maakt. 

Het weerstandsvermogen is laag: 5% waar 10% bij het risicoprofiel van de stichting 

een passende norm is. Met andere woorden: de stichting heeft een relatief klein eigen 

vermogen ten opzichte van de totale inkomsten. Een verdere daling, ten gevolge van 

negatieve exploitatie wordt als onwenselijk beschouwd. Hierdoor kan de situatie 

ontstaan waardoor de stichting niet meer in staat is om risico’s af te dekken. 

Een en ander leidt tot de conclusie dat de stichting als geheel en de scholen 

afzonderlijk in de komende jaren binnen de totale bekostiging moeten exploiteren. Dit 

vraagt van alle betrokkenen een strakke begrotingsdiscipline. Ook vereist dit dat de 

administratie voor iedereen transparant is. Dit is essentieel om voldoende sturing te 

hebben op de uitgaven, en dus het in de hand houden daarvan.  

De sturingsruimte is echter beperkt omdat een belangrijk deel van de uitgaven vast 

ligt in personele verplichtingen en afschrijvingen. Personele lasten kunnen praktisch 

alleen worden beïnvloed als verloop zich aandient, door ervoor te kiezen om een 

vervanging anders in te vullen.  

 

Wat gaan we doen? 
Geadviseerd wordt in te stemmen met de concept begroting 2017 van de Stichting 

Openbaar Onderwijs Primair.  

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Ondanks de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs blijft de toezichthoudende 

rol een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is bij wet geregeld. Door de 

verzelfstandiging heeft de gemeenteraad er voor gekozen de verbinding tussen de 

gemeentebegroting en de begroting van het openbaar onderwijs door te knippen en 

niet meer inhoudelijk verantwoordelijk te zijn voor de begroting en de jaarrekening.  
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De keus die thans gemaakt moet worden is het wel of niet goedkeuren van de 

begroting. Het goedkeuren van de begroting heeft geen consequenties; het niet 

goedkeuren van de begroting kan op grond van artikel 48 lid 6 van de Wet op het 

primair onderwijs alleen wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, 

waaronder begrepen het financieel belang van de gemeente. Beide argumenten zijn 

op dit moment niet aan de orde hetgeen betekent dat de begroting goedgekeurd moet 

worden. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Niet van toepassing. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Niet van toepassing. 

 

Wat is het vervolg? 
Niet van toepassing. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2017, nummer 

2017/15, 

 

 

BESLUIT : 
 

De begroting 2017 van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair goed te keuren. 

 

 

 

Ouder-Amstel,  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

E. Kling M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 


