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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 9 september 2014 

Onderwerp:  Jaarverslag en -rekening 

Stichting OBSG 2013 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. de jaarrekening 2013 van de Stichting OBSG 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 ter goedkeuring aan aan de gemeenteraad. 

De jaarrekening 2013 laat voor het eerst sinds een paar jaar een positief resultaat 

van € 4.223 zien. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Het 

positieve resultaat is voornamelijk te danken aan de extra uitkering van het 

ministerie van OC&W uit het Herfstakkoord van € 176.000. In verband met de 

ontwikkelingen bij het PC schoolbestuur in 2013 en de daarmee gepaard gaande 

verschuivingen in het leerlingaantal en de onduidelijkheid over de structurele 

financiële impuls van uit het Herfstakkoord, is de ontwikkeling van een 

meerjarenbegroting doorgeschoven naar medio 2014. 

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.  

 

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

*Z001CCC2CF
8* 
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Het landelijke onderwijsbeleid en daarmee samenhangende bekostiging en 

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

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 2,45 scoort. Ook de solvabiliteit is goed te noemen. 

 

Beoordeling

Jaarrekening OBSG

Beoordeling

Jaarrekening OBSG

Beoordeling

Jaarrekening OBSG

31-12-2013 oordeel 31-12-2012 oordeel 31-12-2011 oordeel

Eigen vermogen 836.303            832.080             884.935            

Vreemd vermogen (incl. voorzieningen) 682.089            609.896             577.729            

Solvabiliteitsratio 1,23                 goed 1,36                   goed 1,53                 goed

Vlottende activa 971.910            861.516             887.165            

Kort Vreemd vermogen 397.023            325.860             300.877            

liquiditeitsratio 2,45                 goed 2,64                   goed 2,95                 goed

Resultaat jaarrekening 4.223               goed 52.855-               slecht 49.999-              slecht

 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Statutair is vastgelegd dat de raad zijn goedkeuring geeft over de jaarrekening en de 

begroting van de Stichting OBSG. Het bestuur van de Stichting stelt beide vast. De rol van 

de gemeenteraad ten aanzien van de begroting en jaarrekening  van de OBSG vloeit voort 

uit de verantwoordelijkheid die de gemeente had voordat het openbare schoolbestuur 

verzelfstandigde. Omdat in de bestuursvorm toen geen toezichthoudende rol was belegd, 

bleef deze bij de gemeenteraad. De Wet op het primair onderwijs, artikel 48 

(Instandhouding openbare school door een stichting), zegt evenwel dat indien de school 
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een raad van toezicht heeft, de statuten geen regeling hoeven te hebben waarin de rol van 

de gemeenteraad is beschreven ten aanzien van de goedkeuring van begroting en 

jaarrekening. 

Totdat de Stichting (met instemming van de gemeenteraad) voor een statutenwijziging en 

een Raad van Toezichtmodel kiest, behoudt de gemeenteraad deze rol. Van het 

Stichtingsbestuur wordt een voorstel verwacht hoe in de toekomst deze toezichthoudende 

rol het beste vormgegeven kan worden. De verkenning naar het Raad van Toezichtmodel 

door de directeur is gericht op definitieve keuze in kwartaal 4 2014 met, indien mogelijk, als 

startdatum 1 januari 2015. 

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

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, voor 

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

Vanaf 2015 komt de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud te vervallen. 

 
8 Evaluatie 

De portefeuillehouder onderwijs voert regelmatig overleg met het schoolbestuur onder 

andere over de financiën en de bestuursvorm. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  


