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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 9-08-2011 

Onderwerp:  Jaarrekening 2010 Stichting 

OBSG 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De jaarrekening 2010 van de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap 
Leiderdorp goed te keuren. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Ieder jaar legt de Stichting OBSG op twee momenten verantwoording af aan de 

gemeenteraad.  Nadat het bestuur van de Stichting uiterlijk 15 december de 

begroting heeft vastgesteld, legt zij deze ter goedkeuring voor aan de 

gemeenteraad. Ditzelfde doet zij na 1 juli als het bestuur de door de accountant 

goedgekeurde jaarrekening heeft vastgesteld.  

1.b Voorgeschiedenis 

In 2007 is de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp opgericht. 

Hiermee werd het schoolbestuur financieel en juridisch verantwoordelijk voor de 

instandhouding van het openbaar onderwijs in Leiderdorp. Anders dan de 

bijzondere schoolbesturen moet het openbaar schoolbestuur verantwoording 

afleggen aan de gemeenteraad voor zijn financiële beleid.  

  

2 Beoogd effect 

Bewaken dat het openbaar onderwijs in Leiderdorp overeenkomstig de afspraken met de 

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp in stand wordt gehouden. 

 

3 Argumenten 

1.1 Het bestuur van de Stichting OBSG heeft voldaan  aan de voorwaarden voor 

goedkeuring van de jaarrekening door uw raad. 

De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd en het bestuur van de Stichting OBSG 

heeft de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld in zijn vergadering van 23 mei 2011. 
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1.2 Hoewel het boekjaar met een groter negatief saldo is afgesloten dan verwacht, acht het 

bestuur de financiële positie goed. 

Het bestuur streeft naar een sluitende begroting voor 2011-2014 en zal daartoe naar 

(extra) bezuinigingen zoeken. Het denkt daarbij aan samenwerking met andere 

organisaties en terugbrengen van de verhouding tussen inzet personeel en het aantal 

leerlingen. Aan de inkomstenkant vormt het aantal leerlingen het grootste risico, aan de 

uitgavenkant het personeel. Samenwerking met andere organisaties verkleint haar 

(personele en financiële) kwetsbaarheid. 

 

1.3 Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit duiden op een gezonde financiële situatie. 

Voor liquiditeit wordt een waarde tussen 1,5 en 2 als gezond gezien terwijl de OBSG 2.8 

scoort. Voor de solvabiliteit is de minimumnorm 50%, dit lag in 2010 bij de OBSG op 

156%. Zie kanttekeningen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Als de Stichting OBSG niet (verder) gaat bezuinigen, zal de algemene reserve binnen 

enkele jaren leeg zijn. 

Vanaf 2012 mist het schoolbestuur de bruidsschat van € 90.000 die het in 2010 en 2011 

nog wel ontvangt. En de BRIN-nummerproblematiek, waarvoor de oplossing nog niet is 

gevonden, kost het schoolbestuur jaarlijks € 150.000. Maar het bestuur meent met een 

aantal korte termijn bezuinigingen en bezuinigingen op langere termijn de begrotingen 

2011-2014 sluitend te krijgen. De begroting 2011 heeft een klein positief 

exploitatieresultaat. 

 

1.2 Dit is vermoedelijk de laatste keer dat de jaarrekening door uw raad dient te worden 

goedgekeurd. 

Het bestuur staat in het kader van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs een 

scheiding van toezicht en bestuur ter verbetering van het intern toezicht te wachten. En 

zoals artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) aangeeft, kan de rol van de 

gemeenteraad ten aanzien van de jaarrekening en de begroting in dat geval uit de statuten 

worden geschrapt. De wijziging van de statuten is een bevoegdheid van uw raad. Een 

voorstel hiervoor wordt in het najaar van 2011 verwacht. 

 
5 Milieu 

nvt 
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6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 
Bijlagen:  
1. de Jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting OBSG 


