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Gevraagd besluit: 
In te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2015 van de Stichting Meerwerf basisscholen 

Den Helder. 

 

Publiekssamenvatting 

De gemeenteraad is door het bestuur van de Stichting Meerwerf gevraagd in te stemmen met de jaarrekening 

2015. De accountant geeft in de verklaring aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van de Stichting.  

Dit is het laatste jaar dat de gemeenteraad gevraagd wordt met de jaarrekening in te stemmen. Na het 

bekrachtigen van de statuten van Meerwerf bij de notaris, is de Raad van Toezicht het bevoegde orgaan.  

 

Inleiding 
Het bestuur van de Stichting Meerwerf basisscholen heeft aan de gemeenteraad het jaarverslag aangeboden 
met het verzoek in te stemmen met het jaarverslag. De bevoegdheid hiertoe ligt op grond van de Wet op het 
primair onderwijs bij de gemeenteraad. Dit veranderd nadat statuten bij de notaris zijn bekrachtigd en daarmee 
de leden van de Raad van Toezicht zijn geïnstalleerd. Op dat moment komt de toezichthoudende taak bij de 
Raad van Toezicht te liggen. 
Het passeren van de statuten heeft nog niet plaatsgevonden omdat  bij het vaststellen van de statuten wenselijk 
werd geacht om in de eerste statuten ook de naam van de eerste bestuurder op te nemen (naast de namen van 
de eerste RvT). Nadat de bestuurder benoemd is, zullen de statuten passeren en neemt de Raad van Toezicht 
formeel de taken op zich. 
Het vaststellen van de begroting 2017 is door het huidige bestuur geschiedt, omdat deze betrekking heeft op 
het jaar dat de Raad van Toezicht formeel is aangetreden. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Borgen van de voortgang van goed openbaar onderwijs in Den Helder. 

 

 

Kader 
De Wet op het primair onderwijs schrijft in artikel 48 voor dat bij het instandhouden van een openbare 
basisschool door een stichting de gemeenteraad instemt met het jaarverslag. Na het installeren van de Raad 
van Toezicht, zal dit toezichthoudend orgaan het jaarverslag goedkeren (artikel 17c WPO). 
 
De regeling jaarverslag onderwijs geeft richtlijnen voor het opstellen van een jaarverslag door het onderwijs. Het 
jaarverslag is opgesteld conform de richtlijnen van de regeling. 
 

 

Argumenten 
Het jaarverslag is voorzien van een controleverklaring van de accountant. De accountant verklaart dat geen 
tekortkomingen zijn gebleken en dat zowel de jaarrekening als het bestuursverslag voldoen aan de relevante 
wet- en regelgeving. 
 
Accountantsverslag 

Naast de verklaring heeft de accountant ook een managementletter afgegeven naar aanleiding van het 
jaarverslag. Hierin wordt aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen: 
- de in 2013 van kracht geworden aanbestedingswet is ook van toepassing op het onderwijs. Er is echter nog 
geen inkoopbeleid bij de stichting dat aansluit bij de aanbestedingswetgeving. De accountant adviseert een 
dergelijk beleid op te stellen; 
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- De Wet bescherming persoonsgegevens is per 1 januari 2016 aangepast. De accountant adviseert te 
inventariseren welke gevolgen deze wet heeft voor de stichting; 
 
Jaarrekening 

Bij de inhoudelijke beoordeling van de jaarrekening hebben we vooral gekeken naar de kengetallen in 
vergelijking met vorig jaar en de normwaarden. 
- de solvabiliteit is te kwalificeren als goed (61,0% in 2015 t.o.v. 30% grenswaarde). Dit betekent dat het eigen 
vermogen toereikend is om de normale financiële risico’s op te vangen; 
- de balans laat de welvaart van het schoolbestuur zien. De bedragen van het vermogen en de voorzieningen 
voor uitgaven in de toekomst zijn interessant, maar vooral belangrijk is of de reserves te hoog zijn ten opzichte 
van de risico’s of de inkomsten. Om dat te beoordelen is de kapitalisatiefactor ingevoerd, het balanstotaal minus 
gebouwen en terreinen ten opzichte van de inkomsten. Voor een bestuur als Meerwerf geldt dat een 
kapitalisatiefactor van 35 procent genoeg is. De kapitalisatiefactor van Meerwerf bedraagt 46%; 
- de financiële buffer van Meerwerf bedraagt 12,5% en ligt boven het landelijk gemiddelde . Dat is voldoende 
ten opzichte van de grenswaarde van 8%. 
 
Bestuursverslag 

Het bestuursverslag geeft een weergave over 2015 en wordt een doorkijk gegeven naar 2016. Bestuurlijk was 
2015 een bewogen jaar. Een groot deel van het jaar heeft het bestuur bestaan uit één persoon, wat geen ideale 
situatie is. In 2016 zijn door de gemeenteraad de concept statuten vastgesteld en de leden van de Raad van 
Toezicht benoemd. 
In 2015 heeft Meerwerf het Strategisch Beleidsplan vastgesteld. Dit plan geeft richting aan de 
beleidsontwikkeling binnen de organisatie, waardoor doelmatigheid en planmatigheid gegarandeerd wordt.  
Het aantal leerlingen is redelijk stabiel, zelfs iets toegenomen. Dat komt door toename van het aantal kinderen 
vanuit asielzoekers opvanglocaties. 
Er waren in het schooljaar 2014/2015 twee scholen die in het kader van de toezichtsarrangementen het 
predicaat zwak hadden. Beide scholen hebben een verbeterslag gerealiseerd. Hierdoor vallen alle scholen in 
het schooljaar 2015/2016 onder het reguliere toezicht van de Inspectie van het onderwijs (basisarrangement). 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voeren van een referendum heeft op dit onderwerp geen toegevoegde waarde. De financiële stukken van 

Meerwerf betreft haar bedrijfsvoering en binnen die bedrijfsvoering is ruime participatie mogelijk door ouders en 

personeel in de vorm van medezeggenschap (draagvlak). Op grond van artikel 2, lid c gemeentelijke 

procedures, van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 is het voorstel uitgesloten voor het 

houden van een referendum. 

 

Duurzaamheid 

Dit besluit heeft geen component duurzaamheid. 

 

Financiële consequenties 

Dit besluit geeft geen financiële consequenties voor de begroting van de gemeente. 

 

Communicatie 

Zie realisatie. 

 

Realisatie 

Verzenden van de brief waarin het besluit van de gemeenteraad wordt meegedeeld. 

 

 

Den Helder, 29 november 2016. 
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