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Gevraagd besluit: 

In te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2013 van de Stichting Meerwerf basisscholen Den 

Helder. 

 

Publiekssamenvatting 

Tot 1 januari 2009 werd Meerwerf basisscholen Den Helder namens het college van burgemeester en 

wethouders bestuurd door een Bestuurscommissie. Op 1 januari 2009 zijn de bestuurlijke bevoegdheden 

overgedragen aan het bestuur van de Stichting Meerwerf basisscholen. In de Wet op het primair onderwijs staat 

dat het de bevoegdheid van de gemeenteraad is in te stemmen met het jaarverslag 2013. 

 

Inleiding 

Het bestuur van de Stichting Meerwerf basisscholen heeft aan de gemeenteraad het jaarverslag 2013 

gezonden met de vraag in te stemmen met het jaarverslag. Het jaar 2013 was een roerig jaar voor de Stichting 

Meerwerf. In het verslag wordt hier de nodige aandacht aan besteed. Eind 2012 is er binnen Meerwerf onrust 

ontstaan nadat er vanuit de GMR een brief was gestuurd naar de gemeenteraad. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 

gemeentelijke bemoeienis door raad en college en het instellen van een commissie van goede diensten. Deze 

commissie van goede diensten heeft eind 2013 een rapport opgeleverd. Dit heeft geresulteerd in het benoemen 

van een interim bestuur die de opdracht heeft gekregen met de adviezen en aanbevelingen in het rapport aan 

het werk te gaan. De hectiek binnen Meerwerf heeft geen gevolgen gehad voor de financiële situatie van 

Meerwerf.   

 

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.  

De regeling jaarverslag onderwijs geeft richtlijnen voor het opstellen van een jaarverslag door het onderwijs. In 

deze regeling is ook opgenomen dat het financieel voor 1 juli van het jaar volgend op het jaarverslag moet 

worden ingediend bij het Ministerie (via CFI). 

 

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.  

 

Jaarrekening  

Bij de inhoudelijke beoordeling hebben we vooral gekeken naar de kengetallen in vergelijking met het vorig jaar 

en met landelijk gemiddelde: 

-  de kapitalisatiefactor (financiële buffer) is ten opzichte van vorig jaar gedaald, maar is nog wel hoger dan het 

landelijke gemiddelde. De daling is veroorzaakt door het investeren in de aanschaf van touchscreens op de 

scholen. 

- De liquiditeitspositie voor Meerwerf is gedaald van 2,94 naar 2,31 en is nu nagenoeg gelijk aan het landelijke 

gemiddelde over 2012 (2,30 t.o.v. 2,31). De investering in touchsrcreens is ook hier de oorzaak van de daling. 

- Er is sprake van een dalende rentabiliteit. Bij een onderzoek door de onderwijsinspectie in 2012 is 

vastgesteld dat de financiële buffer van Meerwerf de signaleringswaarde (=norm van het Ministerie) 
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overschrijdt. Met de inspectie zijn afspraken gemaakt over de afbouw van de financiële buffer. De dalende 

rentabiliteit is in lijn met de gemaakte afspraken. 

- Het weerstandsvermogen is gedaald van 32,91% (2012) naar 20,68% (2013) en is daarmee nog ruim boven 

het landelijk gemiddelde van 15,6%. 

 

Bestuursverslag 

Het bestuursverslag geeft een weergave over 2013. In het verslag besteed Meerwerf aandacht aan het roerige 

jaar 2013. Het bestuur geeft aan dat er na de rapportage van de commissie van goede diensten een periode 

van publicitaire rust is ontstaan. Verder geeft het verslag een weergave van onder andere de werkzaamheden 

van het bestuur, de samenstelling van het personeel en de kwaliteit van het onderwijs. 

 

 

Maatschappelijk 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). Voorgesteld wordt om geen referendum te houden 

over dit onderwerp.  

 

De externe toezichthoudende rol van de gemeenteraad komt in het thans gevraagde raadsbesluit tot 

uitdrukking. Het interimbestuur is bezig met het voorbereiden van een ander bestuursmodel voor Meerwerf. Bij 

het besluit tot een Raad van Toezichtmodel vervalt de toezichthoudende rol van de gemeenteraad aangaande 

de jaarstukken van Meerwerf. 

 

Financiële consequenties 

Dit besluit heeft geen financiële consequenties voor de begroting van de gemeente Den Helder. 

 

Communicatie 

Zie realisatie. 

 

Realisatie 

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

 

 

 

Den Helder, 24 juni 2014. 
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