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Samenvatting
Bijgaand treft u de jaarrekening en het bestuursverslag 2020 van Stichting Florente 
Basisscholen. Op grond van de statuten van stichting Florente dient de gemeenteraad in de 
gelegenheid te worden gesteld een reactie te geven op de jaarverslaglegging. 

De begroting 2020 liet een te verwachten positief resultaat zien van € 32.687,-. Uit de 
jaarrekening blijkt echter dat een negatief resultaat is behaald van € 334.200,-. Dit is voor 
een deel te verklaren door het feit dat er nieuwe cao-afspraken voor 2020 gelden waardoor 
hogere (niet begrootte) personeelskosten zijn ontstaan. In 2019 heeft Florente hiervoor 
middelen van het Rijk ontvangen en is een bestemmingsreserve gevormd ad € 612.000,- 
om tekorten te dekken. Naast de invloed van de nieuwe cao-afspraken op de 
personeelskosten is een dotatie aan de voorziening langdurig zieken en een dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening gedaan.

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de concept reactie op de 
jaarverslaggeving 2020 van Stichting Florente.

Wat is de juridische grondslag?
Op basis van artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 4 van de statuten 
van Stichting Florente dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een 
reactie te geven op de jaarverslaggeving. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Per 1 augustus 2018 zijn stichting Openbaar Onderwijs Primair (OOP) en stichting
Spirit gefuseerd tot Stichting Florente. Een samenwerkingsbestuur tussen openbaar en
bijzonder onderwijs volgens artikel 17 Wet Primair Onderwijs (WPO). Met de oprichting
van de nieuwe stichting zijn door de raad nieuwe statuten vastgesteld. De rol van de
gemeente is enigszins gewijzigd. Voorheen werden de begrotingen en de jaarrekeningen 
van St. OOP ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Volgens de statuten van Florente 
wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de 
begroting en een reactie te geven op de jaarrekening.

In de statuten van stichting Florente (artikel 4, lid 3) is vastgelegd dat het bestuur 
jaarlijks de jaarrekening aan de gemeente toestuurt. Volgens deze statuten wordt de 
gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een reactie op de jaarverslaggeving in te 
dienen. Daarbij gaat het in het bijzonder over de wezenskenmerken van het openbaar 
onderwijs in de openbare scholen en de continuïteit van de stichting. Het bestuur betrekt 
de ontvangen reactie en zijn commentaar daarop zo nodig bij de opstelling van de 
eerstvolgende begroting.

Waarom dit raadsvoorstel?
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Op basis van de WPO (artikel 48) en de statuten van Stichting Florente (artikel 4, lid 5) is 
de stichting verplicht de jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar voor te leggen aan 
de gemeenteraad. De raad dient in de gelegenheid te worden gesteld om een reactie te 
geven op de jaarverslaggeving. Door de verzelfstandiging ligt de verantwoordelijkheid 
voor de begroting en de jaarrekening bij de stichting zelf.

De gemeente heeft de jaarverslaggeving over het jaar 2020, bestaande uit het 
bestuursverslag en de jaarrekening, van Stichting Florente Basisscholen ontvangen op 23 
juni. In de tussenliggende periode heeft Florente tijdens een bestuurlijk overleg vragen 
beantwoord over de jaarverslaglegging 2020.1 Aan de hand van deze antwoorden hebben 
wij een conceptreactie opgesteld. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de 
conceptreactie op de jaarverslaggeving 2020 van Stichting Florente Basisscholen.

De stukken zijn gecontroleerd door Horlings Nexia, Horlings Accountants & 
Belastingadviseurs BV. Naar hun oordeel geeft de jaarrekening een juist beeld en is deze 
in overeenstemming met het onderwijsaccountantscontroleprotocol OCW 2020.

Het jaarverslag geeft een beeld van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar zijn 
doorgemaakt binnen het openbaar onderwijs en geeft een inhoudelijke en financiële 
onderbouwing van keuzes die zijn gemaakt.

Op 5 juli jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden naar aanleiding van de 
ontvangen stukken. Naar aanleiding van dit overleg is door Florente een addendum 
opgesteld. Ook is van dit bestuurlijk overleg een verslag gemaakt. Dit verslag is ter 
goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken partijen. Het verslag en het addendum zijn 
als bijlagen opgenomen bij dit voorstel.

De begroting 2020 liet een te verwachten positief resultaat zien van € 32.687,-. Uit de 
jaarrekening blijkt echter dat een negatief resultaat is behaald van € 334.200,-. Dit 
negatieve resultaat is voor een deel te verklaren door het feit dat er nieuwe cao-
afspraken voor 2020 gelden waardoor hogere personeelskosten zijn ontstaan. Deze 
afspraken waren niet in de begroting opgenomen. In 2019 heeft Stichting Florente 
Basisscholen hiervoor middelen van het Rijk ontvangen en is een bestemmingsreserve 
gevormd ad € 612.000,- om het tekort te dekken. Naast de invloed van de nieuwe cao-
afspraken op de personeelskosten is een dotatie aan de voorziening langdurig zieken en 
een dotatie aan de onderhoudsvoorziening gedaan.

In het jaarverslag verklaart Florente het negatieve resultaat aan de hand van onder 
andere de volgende factoren:

Meer personele lasten
De personeelslasten zijn hoger dan begroot. De lonen en salarissen zijn € 939.000 
hoger dan begroot als gevolg van de éénmalige uitkering aan het personeel in 
februari waarvoor in 2019 een vergoeding vanuit het Rijk is ontvangen welke als 
bestemmingsreserve in de jaarrekening 2019 is opgenomen. Daarnaast is meer 
personeel aangetrokken als gevolg van groei van het leerlingenaantal. De overige 
personele lasten zijn € 418.000 hoger dan begroot. Deze hogere lasten zit met name 
in de gedane dotatie voorziening langdurige zieken en inhuur derden welke 
noodzakelijk was voor de continuïteit van het onderwijs. Vervanging en vervullen van 
vacatures op regulier wijze is niet altijd mogelijk geweest. 

Meer huisvestingslasten
De huisvestingslasten overschrijden zowel door het jaarlijks onderhoud aan 
gebouwen als de hogere noodzakelijke dotatie aan de onderhoudsvoorziening.

1 In bijlage 3 staan de gestelde vragen en de antwoorden die door directeur-bestuurder Hans Ploeg zijn 
gegeven in de vorm van een verslag. 
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Meer administratie-, adviseurs- en beheerslasten
De hogere lasten zitten vooral in hogere lasten aan adviseurskosten. Het betreft 
advies inzake de nieuwbouwprojecten en rechtsbijstand. Daarnaast zijn de kosten 
aan contributies toegenomen. Daarentegen zijn de administratiekosten afgenomen 
als gevolg van aanpassing van het contract van het administratiekantoor.

Meer instellingslasten (waaronder leerlinggebonden kosten)
Op leermiddelen, ICT en overige schoolgebonden kosten is over de hele linie meer 
uitgegeven dan begroot. Het aantal licenties op zowel de hard- als software zijn 
toegenomen waardoor hogere uitgaven. Deze trend zet in 2021 voort. Onder de 
instellingslasten vallen ook de besteding van de ouderbijdragen en de ouderbijdragen 
tussenschoolse opvang (tso). Deze zijn lager dan begroot maar de inkomsten zijn 
ook lager dan begroot.

Financiële positie
Ondanks dat er sprake is van een negatief resultaat over 2020 blijkt uit onderstaande 
kengetallen dat zowel de solvabiliteit, liquiditeit als het weerstandsvermogen ruim boven 
de signaleringswaarden liggen. De rentabiliteit hoort meerjarig rond het nulpunt te 
schommelen en ligt nu op -2%. De kengetallen van 2020 tonen aan dat de financiële 
positie van Stichting Florente gezond is. Er wordt zoveel mogelijk in het onderwijs 
geïnvesteerd en er worden zo min mogelijk meerjarige verplichtingen aangegaan. 
Daardoor kunnen de financiën zo nodig worden bijgestuurd.  

Financiële kengetallen2

Kengetal Formule Signaleringswaarden 2020 2019
Solvabiliteit (Eigen vermogen + 

voorzieningen) / 
balanstotaal

< 0.30 0.58 0.61

Liquiditeit Vlottende activa / 
kortlopende schulden

< 0.75 1.53 1.61

Huisvestingsratio (Huisvestingslasten + 
afschrijvingen gebouwen 
en terreinen) / totale 
baten

> 0.10 0.07 0.07

Weerstandsvermogen Eigen vermogen / totale 
baten

< 0.05 0.08 0.10

Rentabiliteit Exploitatieresultaat / 
totale baten

3-jarig < 0.00
2-jarig < -0.05
1-jarig < -0.10

-0.02 0.04

De signaleringswaarde voor bovenmatig vermogen wordt met ingang van 2020 door de 
Inspectie van het Onderwijs (IvhO) toegevoegd aan het financieel toezicht op het 
onderwijs.3 Enerzijds stelt de IvhO dat publieke onderwijsgelden niet onnodig in reserves 
moeten gaan zitten en optimaal besteed moeten worden. Anderzijds is een bepaald 
reserve, eigen vermogen, nodig voor een gezonde bedrijfsvoering, maar er dient niet 
meer gespaard te worden dan nodig is. Dit kan bovenmatig zijn. Om een indicatie te 

2 “Kengetallen Inspectie van het Onderwijs”, nieuwe richtlijn september 2016. De jaarlijkse 
accountantscontrole op de jaarrekening vormt het eerstelijns financieel toezicht. Het inspectietoezicht vormt de 
tweede lijn. Het toezicht op financiën maakt integraal onderdeel uit van het toezicht op onderwijskwaliteit door 
de inspectie. De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen 
aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking 
op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het 
onderwijs Kengetallen en signaalwaarden continuïteitstoezicht | Richtlijn | Inspectie van het onderwijs 
(onderwijsinspectie.nl)
3 De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelde een rekenmethode om te bepalen wat een redelijk (publiek) 
eigen vermogen is om aan te houden. Daarmee ontstaat voor elke onderwijsinstelling een eigen 
‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen’. Rekenhulp signaleringswaarde | Toezicht op 
financieel beheer | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/richtlijnen/2016/09/23/kengetallen-en-signaalwaarden-continuiteitstoezicht
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/richtlijnen/2016/09/23/kengetallen-en-signaalwaarden-continuiteitstoezicht
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
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hebben voor deze maat is de signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig vermogen 
toegevoegd.

De IvhO stelt vast wat het normatief vermogen (het vermogen dat een schoolbestuur zou 
mogen hebben) van een schoolbestuur is. Voor Florente is dit € 3.126.600,-. Het 
daadwerkelijk vermogen van Florente bedraagt € 1.588.327,-. Florente blijft daarmee 
dus ruimschoots onder het normatief vermogen.

Bovenmatig vermogen >1 2020
1.588.327Feitelijk vermogen

Normatief vermogen 3.126.600
Ratio eigen vermogen 0.51

Er is weliswaar een negatief resultaat over 2020 behaald, maar dit negatieve resultaat is 
grotendeels veroorzaakt door vooruit ontvangen middelen in 2019 (en daarmee de 
verklaring voor het hoge positieve resultaat van 2019).

Wezenskenmerken openbaar onderwijs
De fusie van Stichting Spirit en Stichting OOP tot Florente heeft vragen opgeroepen rond 
de identiteit van het bestuur en de scholen. Het bestuur heeft daarom een 
identiteitsnotitie opgesteld waarin de wezenskenmerken en waarden van het openbaar, 
algemeen bijzonder onderwijs en het christelijk onderwijs worden beschreven en wordt 
aangegeven hoe Florente hier intern en extern mee omgaat. De scholen geven 
individueel invulling aan de eigen identiteit. De invulling van deze identiteitsnotitie is in 
juni 2021 als ‘checklist wezenskenmerken openbare school De Grote Beer’ met de 
gemeente gedeeld. De kernwaarden van de stichting (samen, respect, duurzaamheid, 
verantwoordelijkheid en veiligheid) vormen de basis voor de missie en visie per school. 
In de huidige jaarverslaggeving wordt de borging van de wezenskenmerken daarentegen 
niet genoemd. Wij stellen daarom voor Stichting Florente Basisscholen te verzoeken om 
in toekomstige jaarverslaggeving de borging van de wezenskenmerken van het openbaar 
onderwijs ook een plek te geven. Dit is reeds opgenomen in de conceptreactie. 

Wat gaan we doen?
Geadviseerd wordt met de conceptreactie op de jaarverslaggeving 2020 van Stichting 
Florente Basisscholen in te stemmen.

Wat is het maatschappelijke effect?
N.v.t.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Er is geen sprake van ernstige taakverwaarlozing of handelen in strijd met de wet. De 
accountants hebben het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Stichting Florente 
Basisscholen goedgekeurd. Er is vertrouwen in een voldoende financiële stabiliteit, mede 
bevestigd door bijgaande jaarrekening 2020. 
Andere keuzemogelijkheden zijn (1) geen gebruik maken van de mogelijkheid een reactie 
te versturen of (2) wijzigingen aan te brengen in de reactie voor deze vast te stellen en 
naar de stichting te versturen. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
N.v.t.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Het bestuur van Stichting Florente bassischolen ontvangt een schriftelijke reactie op het 
jaarverslag en de jaarrekening 2020 nadat deze zijn goedgekeurd door de raad.

Wat is het vervolg?
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De kengetallen geven vertrouwen in de financiële gezondheid van Florente. Wel is het 
zaak om vinger aan de pols te houden middels tussentijds bestuurlijk overleg. De reden 
hiervoor is het onder druk staan van het personeelsbestand en de eventuele financiële en 
organisatorische gevolgen die dit kan hebben voor stichting Florente.

Hoe monitoren en evalueren we?
Stichting Florente betrekt de ontvangen reactie en haar commentaar daarop zo nodig bij 
de opstelling van de eerstvolgende begroting. 
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