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Instemmen met het jaarverslag 2011 en goedkeuren ontwerpbegroting 2013 Stichting
Meerwerf Basisscholen

Gevraagd besluit:
1. In te stemmen met het jaarverslag inclusief jaarrekening over 2011 van de Stichting Meerwerf
Basisscholen.
2. Ontwerpbegroting 2013 van de Stichting Meerwerf Basisscholen goed te keuren.
Publiekssamenvatting
Tot 1 januari 2009 werd Meerwerf Basisscholen Den Helder namens het college van burgemeester en
wethouders bestuurd door een Bestuurscommissie. Met ingang van 1 januari 2009 zijn de bestuurlijke
bevoegdheden overgedragen aan de Stichting Meerwerf Basisscholen. In de wet op het primair onderwijs staat
dat het de bevoegdheid van de raad is in te stemmen met het jaarverslag en goedkeuring te verlenen aan de
ontwerpbegroting. Dit is nader uitgewerkt in de statuten van de Stichting.
Inleiding
Het bestuur van de Stichting Meerwerf Basisscholen heeft aan de gemeenteraad het jaarverslag 2011 en de
ontwerpbegroting 2013 toegezonden met de vraag in te stemmen met het jaarverslag en goedkeuring te
verlenen aan de ontwerpbegroting.
De bevoegdheid van de raad om dit te doen ligt vast in de Wet op het primair onderwijs en is vastgelegd in de
statuten van Meerwerf Basisscholen.
De documenten zijn beoordeeld op een gezonde en deugdelijke bedrijfsvoering.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Borgen van de voortgang van het openbaar basisonderwijs in Den Helder.
Kader
De wet op het primair onderwijs schrijft in artikel 48 voor dat bij het in stand houden van een openbare
basisschool door een stichting de gemeenteraad dient in te stemmen met de jaarrekening en de
ontwerpbegroting goedkeurt, waarna het bestuur van de rechtspersoon over gaat tot het vaststellen van beide
documenten. Dit is nader uitgewerkt in de statuten van de Stichting Meerwerf Basisscholen.
Argumenten
Jaarrekening 2011
De jaarrekening 2011 van de Stichting Meerwerf Basisscholen is door GIBO Registeraccountants B.V.
gecontroleerd. In het accountantsverslag is de volgende belangrijke bevinding opgenomen:
Bij de jaarrekening 2011 is door GIBO Registeraccountants B.V. een goedkeurende accountantverklaring
verstrekt, gedateerd 21 mei 2012.
De jaarrekening 2011 is door ons positief beoordeeld en sluit daarmee aan op de door GIBO
Registeraccountants B.V. getrokken conclusie van de jaarrekening 2011 van de Stichting Meerwerf
Basisscholen.
Ontwerpbegroting 2013
De toezichthoudende taak van de gemeente houdt in dat de begroting op hoofdlijnen wordt beoordeeld, met als
voornaamste criterium een gezonde en deugdelijke bedrijfsvoering. De ontwerpbegroting 2013 laat een negatief
resultaat zien van € 408.000. Dit wordt veroorzaakt door het onvoorziene wegvallen van de gemeentelijke
loonkostensubsidie van de voormalige I/D-banen, een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening en extra
personele investeringen.
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Het tekort wordt ten laste van de reserves gebracht. Door de ruime algemene reserve van de Stichting levert dit
geen bezwaar op. Op hoofdlijnen is de ontwerpbegroting 2013 door ons positief beoordeeld op de criteria
gezonde en deugdelijke bedrijfsvoering.
De raad behoudt de toezichthoudende rol, omdat er gekozen is voor een ander besturingsmodel, dit is
vastgelegd in artikel 5 lid 1 van de statuten, welke luidt als volgt: “De stichting kent een bestuur, dat optreedt als
intern toezichthouder zoals bedoeld in de WPO en een algemene directie, die de schoolbestuurlijke taken en
bevoegdheden uitoefent binnen de door het bestuur daartoe in het managementstatuut vastgestelde kaders”.
Maatschappelijk draagvlak
Stichting Meerwerf Basisscholen is een stichting als bedoeld in artikel 17 Wet op het primair onderwijs (WPO).
In samenhang met artikel 1 WPO is de stichting is tevens ‘bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde
scholen’.
De statuten van de Stichting Meerwerf Basisscholen dienen o.a. een regeling te bevatten omtrent ‘de
vaststelling van de begroting en jaarrekening na overleg met de gemeenteraad van de gemeente waarin de
school waar openbaar onderwijs wordt gegeven, gevestigd is’. Deze bedoelde regeling is in de statuten van de
stichting in artikel 23 opgenomen.
De financiële stukken van de stichting betreft haar bedrijfsvoering en binnen die bedrijfsvoering is een ruime
participatie van de leerlingen en hun ouders/verzorgers in (centrale) medezeggenschapsraden mogelijk. De
financiële stukken hebben dan ook een afstemming op de doelspecifieke exploitatie van scholen. Toepassing
van de Referendumverordening draagt het gevaar in zich die doelspecifiekheid te doorkruizen. De
democratische beïnvloeding dient dicht bij de concrete bedrijfsvoering te blijven, hetgeen reden is om m.b.t. het
gevraagde raadsbesluit de uitzonderingsgrond van artikel 2, aanhef en letter c. ( gemeentelijke procedures),
Referendumverordening 2012 aan te nemen.

Financiële consequenties
Dit besluit heeft geen financiële consequenties voor de begroting van de gemeente Den Helder.
Communicatie
Zie realisatie.
Realisatie
Toezenden van de brief waarin het besluit van de gemeenteraad wordt meegedeeld.

Den Helder, 20 november 2012.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
J.E. Diepeveen
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