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1 .  Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
Een door het bestuur van SOPOH definitief vastgestelde begroting 2012. 
De gemeenteraad heeft na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs van 
Haarlemmermeer conform de Wet op het primair onderwijs (artikel 48 WPO) een externe 
toezichthoudende rol hierbij. Voordat het bestuur van SOPOH de begroting 2012 definitief 
kan vaststellen is de goedkeuring van de gemeenteraad vereist. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Het goedkeuren van de begroting 2012 van SOPOH door de gemeenteraad. Van het 
bestuur is het verzoek ontvangen de begroting 2012 goed te keuren. 

Wat mag het kosten? 
De vaststelling van de begroting 2012 van SOPOH heeft geen financiële consequenties. Het 
schoolbestuur wordt voor de instandhouding van de scholen en de personele lasten 
rechtstreeks door het rijk bekostigd. 

Wie is daarvoor veranfwoordel#k? 
Per 1 januari 1999 is het bestuur van het openbaar primair onderwijs door de gemeente 
Haarlemmermeer overgedragen aan de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Haarlemmermeer. Overeenkomstig artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 
18 van de statuten dient de raad van de gemeente Haarlemmermeer de begroting goed te 
keuren voordat deze door het bestuur definitief wordt vastgesteld. Het college bereidt de 
besluitvorming voor, binnen het college is de portefeuillehouder Onderwijs hiervoor 
verantwoordelijk. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Het betreft een jaarlijks terugkerende procedure. Wel zal op grond van wettelijk 
voorgeschreven scheiding tussen bestuur en intern toezicht de toezichthoudende taak van 
de gemeente op het openbaar primair onderwijs veranderen. Binnenkort legt SOPOH u ter 
goedkeuring een statutenwijziging tot een Raad van Toezichtmodel voor. 

2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 
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l .  de begroting 2012 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer goed 
te keuren. 

3. Uitwerking 
Overige relevante informatie 
Naar aanleiding van de behandeling goedkeuring begroting 2010 en 201 1 van SOPOH 
hebben wij de stichting verzocht tijdig, conform de daarvoor geldende termijnen, de 
begroting 2012 en de meerjarenbegroting voor te leggen. Door interne oorzaken is dit niet 
gelukt. De aangeleverde meerjarenraming 2012-201 5 is een intern stuk zonder officiële 
status, maar heeft ons wel inzicht verschaft in de exploitatieresultaten die tot en met 2015 
nadelig blijven. Na beoordeling van de stukken en ontvangst van de antwoorden op de door 
ons gestelde vragen leggen wij u nu de begroting 2012 ter goedkeuring voor met de 
volgende opmerkingen. 

Uit de voorliggende begroting 2012 en de meerjarenraming 2012-2015 blijkt dat er jaarlijks 
sprake is van een tekort. SOPOH geeft aan dat deze tekorten goed zijn te dekken uit de 
aanwezige reserves die daar voldoende ruimte voor bieden. Voor de jaren 2012 tot en met 
2015 is de solvabiliteit iets boven de 50% berekend en de kapitalisatiefactor rond de 29%. 
Dit is voor beiden een kwalificering van ruim voldoende. In het Rapport van de Commissie 

Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen van 29 september 2009 wordt voor de solvabiliteit een 
ondergrens van 20% aangegeven en voor de kapitalisatiefactor bij een grote instelling 
(jaarlijkse baten vanaf 8 mln) een bovengrens van 35%. Het landelijk gemiddelde ligt voor 
de solvabiliteit op 58% en voor de kapitalisatiefactor op 47%. 

Op 26 april 201 1 heeft minister J.M. van Bijsterveld-Vliegenthart van OCW een brief 
gestuurd aan de Voorzitter van de Tweede kamer over de financiële positie van het primair 
onderwijs. In deze brief is ook een hoofdstuk opgenomen over de reserves in het primair 
onderwijs. Haar conclusie over dit hoofdstuk luidt: 
Veel schoolbesfuren hebben bezittingen (geld en goederen) boven de signaleringswaarde. 
Het aanfal zakt wel. Om de bezittingen en het vermogen (reserves) te doen afnemen is het 
onvermijdelijk dat besturen gedurende één of enkele jaren een negatief resultaaf hebben, 
dus verlies maken. Een negatief resultaat in de sector (verlies) hoeft dus niet zorgelijk te zijn. 
Integendeel, als de besturen het negatieve resultaat maar bewust en beheerst realiseren. 
Dan leidt het immers tof vermindering van overfollige bezittingen en reserves. Als dit zich 
over een langere periode voordoet wordt het wel een probleem, dat is te volgen aan de hand 
van de jaarverslagen. 
Uit dit standpunt kunnen we concluderen dat het ministerie geen bezwaar heeft tegen een 
negatief resultaat gedurende enkele jaren mits het maar gemotiveerd is en de financiën 
beheersbaar blijven op termijn. SOPOH beoogt met de extra investeringen een goede 
bijdrage te leveren aan de innovatie en ontwikkeling binnen het openbaar primair onderwijs. 
In 2015 moeten de doelen in het kwaliteitsontwikkelingsplan SOPOH 2015 behaald zijn, 
waarbij de financiën dan nog steeds ruim binnen de stelde kaders van OCW vallen. Na deze 
periode gaat men weer uit van een sluitende begroting, dit is als een van de uitgangspunten 
benoemd van het nieuw te ontwikkelen Strategisch Beleidsplan. 

Het bestuur van SOPOH heeft voor € 4,9 miljoen deelgenomen in de Stichting 
Vermogensbeheer (SVB). Per juni 2008 heeft SOPOH de ingelegde gelden teruggevorderd. 
Na het verstrijken van de maximale opzegtermijn van 1 jaar en de daarna uitgevoerde 
juridische druk was tot 201 1 in totaal door SVB E 4 miljoen teruggestort. Over de nog 
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openstaande vordering van € 0,9 miljoen ontstond een dispuut over de te verrekenen 
koersverschillen. Dit dispuut is in 201 1 afgewikkeld, SVB heeft nog € 0,5 miljoen 
teruggestort. Over de dekking van het verlies ad. € 0,4 miljoen wordt overleg gevoerd met de 
accountant en verantwoording afgelegd in de jaarrekening 201 1. 

4. Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, 

Bijlage(n) 

Begroting 2012 

Voor raadsleden en fractieassistenten liggen de bijlagen ter inzage op 

de fractiekamers en bij de postbakjes. 

c Voor overige geïnteresseerden zijn de bijlagen digitaal beschikbaar op 

de gemeentelijke website. Tevens liggen de bijlagen ter inzage in het 

raadhuis en bij de bibliotheek. 












































