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 2013 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 29-10-2013 

Onderwerp:  jaarrekening 2012 OBSG  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De jaarrekening 2012 van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap 
Leiderdorp goed te keuren. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Ieder jaar vóór 1 juli, na goedkeuring door de accountant, stelt het bestuur van de 

Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) de jaarrekening vast en 

biedt het deze aan aan de gemeenteraad. 

De jaarrekening 2012 laat een negatief resultaat zien van € 52.855. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door hogere personeelslasten. Het resultaat wordt onttrokken aan de 

Algemene reserve, die een dalende lijn laat zien. De laatste betaling van de 

bruidsschat, á € 90.000 die bij de verzelfstandiging van het schoolbestuur is 

bepaald, is in 2011 betaald.  Het missen van deze inkomsten heeft niet tot een extra 

groot tekort geleid in 2012 t.o.v. 2011. 

De jaarrekening laat opnieuw positieve ontwikkelingen zien op personeelsbeleid en 

leerlingenaantallen. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit duiden op een gezonde 

financiële situatie. 

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. De jaarrekening 2011 is 

goedgekeurd met de kanttekening dat als de Stichting OBSG niet (verder) zou gaan 

bezuinigen, de algemene reserve binnen enkele jaren leeg zou zijn. Hoewel er voor 

2013, evenals voor 2012, zorgpunten in de begroting zaten, was er geen reden om 

deze niet goed keuren.  

  De begroting was sluitend, daar met een minimale bezetting werd gewerkt en de 
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 ondersteunende taken grotendeels wegbezuinigd waren. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het landelijke onderwijsbeleid en daarmee samenhangende bekostiging en 

(nieuwe) wet- en regelgeving (Passend Onderwijs, overheveling buitenonderhoud, 

mogelijke verruiming aantal uren bewegingsonderwijs), hebben een relatie met het 

jeugdbeleid, de Wmo en het lokale gezondheidsbeleid. 

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. 

 

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

De liquiditeitspositie is goed. Voor liquiditeit wordt een waarde tussen 1,5 en 2 als gezond 

gezien terwijl de OBSG 2,64 scoort. De solvabiliteit is ook goed. Voor de solvabiliteit is de 

minimumnorm 50%, dit lag eind 2012 bij de OBSG op 57,5%. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

1.1 De jaarrekening 2012 laat een negatief resultaat van € 52.855 zien. 

De laatste betaling van de bruidsschat, á € 90.000 die bij de verzelfstandiging van het 
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schoolbestuur is bepaald, is in 2011 betaald. Het missen van deze inkomsten heeft niet tot 

een extra groot tekort geleid in 2012 t.o.v. 2011. De personeelslasten daarentegen wel 

(€ 3.008.000 tov begroot  € 2.930.000). Het resultaat wordt onttrokken aan de Algemene 

reserve, die een dalende lijn laat zien. 

 

1.2 De toename van het aantal leerlingen zal ook een stijging aan de batenkant laten zien. 

Daar deze minstens 5 maanden na de leerlingentelling (1 oktober) in gaat, zal daar een gat 

in de begroting van de OBSG ontstaan. Hierop doelt het bestuur op pagina 43 als hij 

schrijft: Wij zijn op het moment van het uitbrengen van dit jaarverslag in gesprek met 

de gemeente Leiderdorp voor het verkrijgen van aanvullende vergoedingen die gerelateerd 

zijn aan de extra leerlingen, de uitkomst hiervan is nog onzeker. 

Het college is van mening dat de gemeente hierin geen rol speelt. Omdat het Rijk het 

onderwijs bekostigt, ligt het voor de hand dat de OBSG, als zij dit gat niet uit de reserve 

kan dekken, hiervoor gaat schatkistbankieren bij het Ministerie. 

 

1.3 Tot op heden zijn pogingen om een extra BRINnummer aan te vragen bij de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie op niets uitgelopen. 

De OBSG had gehoopt dat een extra BRINnummer financieel soelaas zou bieden. De 

stichtingsprognose voorziet echter op de lange termijn onvoldoende leerlingen voor de 

‘verzelfstandiging’ de Prins Willem Alexanderschool. Een nieuwe poging om een extra 

BRINnummer aan te vragen op basis van de teldatum 1 oktober 2013 zal nog worden 

ondernomen, maar een snelle berekening door prognosemaker Pronexus geeft de OBSG 

weinig kans. 

 

5 Duurzaamheid 

Het voorstel heeft geen raakvlak met het milieubeleid van de gemeente Leiderdorp. 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Aan het voorstel zijn geen kosten verbonden. De Stichting OBSG wordt vanuit het Rijk 

bekostigd. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie en voor 

groot onderhoud van de schoolgebouwen en voor het faciliteren van bewegingsonderwijs. 

8 Evaluatie 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. Jaarrekening 2012 Stichting OBSG 


