g

J

gemee
gemeente

D
De
en Helder
Raadsvoorstel
Registratienummer:

RV011.0195

Portefeuillehouder:

W. Turnhout-van den Bosch

Van afdeling:

Onderwijs, Welzijn en Sport

Behandelend ambtenaar:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

C. van der Horst
(0223) 67 8421
c.van.der.horst@denhelder.nl

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:
• jaarverslag 2009 Stichting Meerwerf
• ontwerpbegroting 2012 Stichting Meerwerf
•
•

Onderwerp:

Instemmen met jaarverslag 2010 en goedkeuren ontwerpbegroting 2012 Stichting
Meerwerf

Gevraagd besluit:
1. In te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening over 2010 van de Stichting Meerwerf
basisscholen.
2. Ontwerpbegroting 2012 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 2010 en de
ontwerpbegroting 2012 toegezonden met de vraag in te stemmen met het jaarverslag en goedkeuring te
verlenen voor de ontwerpbegroting. De bevoegdheid van de raad ligt 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 47 voor dat bij het instandhouden van een openbare
basisschool door een openbare rechtspersoon de gemeenteraad instemt 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 Stichting Meerwerf basisscholen.
Argumenten
Jaarrekening 2010
De jaarrekening 2010 van de Stichting Meerwerf basisscholen is door GIBO Registeraccountants gecontroleerd.
In het accountantsverslag zijn de volgende belangrijke bevindingen opgenomen:
- Bij de jaarrekening 2010 is door GIBO Registeraccountants een goedkeurende accountantsverklaring
verstrekt, gedateerd 15 april 2010.
- De jaarrekening 2010 is door ons positief beoordeeld en sluit daarmee aan op de door GIBO accountants
getrokken conclusies met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2010 van de Stichting Meerwerf
basisscholen.
Ontwerpbegroting
2012
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 exploitatie van de ontwerpbegroting 2012 laat een negatief resultaat van € 190.300 zien. Dit wordt
veroorzaakt door een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening en extra personele investeringen. 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 2012 door ons positief beoordeeld op de criteria gezonde en
deugdelijke bedrijfsvoering.
Scheiding bestuur en toezicht
Met ingang van 1 augustus 2011 is de Wet 'Goed Onderwijsbestuur' van kracht, waarbij de scheiding tussen
bestuur en intern toezicht is geregeld. De Stichting Meerwerf basisscholen is bezig met het voorbereiden van
een statutenwijziging waarbij door het instellen van een Raad van Toezicht deze functiescheiding wordt
geregeld. Vanaf dat moment is het instemmen met de jaarrekening en het goedkeuring van de begroting een
taak van de Raad van Toezicht en niet meer van de gemeenteraad.

Maatschappelijk draagvlak
Het bestuur van de Stichting Meerwerf basisscholen heeft de jaarrekening 2010 en de ontwerpbegroting 2012
goedgekeurd.

Financiële consequenties
Dit besluit heeft geen 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.
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