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Geachte heer, mevrouw,
Uw raad heeft na de verzelfstandiging van het primair openbaar onderwijs van
Haarlemmermeer per 1 januari 1999 conform de wet op het primair onderwijs (artikel 48
WPO) een externe toezichthoudende rol. Met het van kracht worden van het Raad van
Toezichtmodel per 1 juni 2013 voor Stichting Primair Onderwijs Haarlemmermeer (verder:
SOPOH) is deze toezichthoudende rol veranderd. Het goedkeuren van de jaarrekening en
begroting van SOPOH ligt niet meer bij de gemeenteraad, maar bij de Raad van Toezicht.
In de statuten van SOPOH is opgenomen dat de jaarrekening en begroting nog wel ter
overleg aan de gemeenteraad worden aangeboden, voordat ze door het College van
Bestuur worden vastgesteld.
De aangeleverde begroting 2014 sluit qua opzet aan op de begroting 2013 en is daardoor
duidelijk en overzichtelijk. Zowel uit de voorliggende begroting 2014 en de meerjarenraming
2014-2017 blijkt dat de ingezette lijn in 2013 van een geraamd evenwicht tussen inkomsten
en uitgaven strikt gehandhaafd blijft. De begroting laat een positief resultaat van € 84.000,zien.
Koersplan
SOPOH vermeldt dat het Koersplan 2012-2014 geldt als leidraad voor al het handelen van
SOPOH. Daarbij voeren zij een solide financieel beleid, waarbij de inzet van de gelden moet
leiden tot verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. De begroting 2014 sluit hier op aan.
Alle keuzes hierin gemaakt, zijn genomen op grond van de uitgangspunten van het
koersplan. In overleg met alle geledingen stelt SOPOH in 2014 het Koersplan 2014-2018 op.
Aan de hand van de evaluatie van het huidige koersplan met de thema's Organisatie,
Onderwijs, Personeel, Huisvesting, PR & Marketing en Financiën wordt het nieuwe plan
opgebouwd en de koers uitgezet tot augustus 2018.
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Extra middelen
Op pagina 17 van de begroting 2014 staat bij stand van de reserves en voorzieningen een
geraamd positief resultaat over 2013 van € 1.035.000. Dit positief resultaat is ontstaan door
onvoorziene extra ontvangen bedragen in december 2013 van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Het betreft een bedrag van € 922.994 (Herfstakkoord) voor
aanvullende en bijzondere kosten en € 110.500 (Nationaal Onderwijsakkoord) voorde
werkgelegenheid van jonge leerkrachten. In de jaarrekening 2013 worden deze extra
inkomsten in een reserve Koersplanontwikkeling weggezet. Deze reserve zal vervolgens
worden ingezet voor de activiteiten uit het Koersplan 2014-2018. SOPOH verwacht dat rond
juni 2014 besluitvorming zal plaatsvinden over de onttrekking uit deze reserve voor de
koersplanontwikkeling 2014.
Risicoparagraaf
In de risicoparagraaf benoemt SOPOH de krimp van het aantal leerlingen de komende jaren
in Haarlemmermeer en de gevolgen daarvan voor de exploitatie van de huisvesting en de
personele formatie. SOPOH heeft al maatregelen genomen voor de personele krimp en
hoopt met de extra gelden voor werkgelegenheid jonge leerkrachten, te voorkomen dat de
formatie schooljaar 2014-2015 verder gekort moet worden. Over de afnemende behoefte
aan vierkante meters voor het onderwijs zijn we voor heel Haarlemmermeer (behalve
Hoofddorp nog) met alle schoolbesturen in overleg. Het overleg voor de ruimtebehoefte in
Hoofddorp wordt binnenkort opgepakt. Verder loopt de procedure rond de ontslagafwikkeling
van de vorige directeur nog, SOPOH geeft aan dat de kosten die dit met zich meebrengt
moeilijk zijn in te schatten.
Financiële positie
Stand van zaken eind

2012

2011

Liquiditeit
Solvabiliteit 1 excl. Voorzieningen
Solvabiliteit 2 incl. Voorzieningen
Kapitalisatiefactor

1,85
51,06
58,67
30 %

1,85
50,06
57,81
30 %

Beoordeling conform
Commissie DON
voldoende
ruim voldoende
ruim voldoende
Bovengrens 35%
Ondergrens 20 %

Bovenstaande financiële positie van SOPOH blijft door het strikt hanteren van een sluitende
begroting stabiel blijft. Ook staan in de begroting 2014 geen verrassende ontwikkelingen. Wij
zien daarom geen aanleiding met SOPOH een overleg te voeren over de begroting 2014.
Wel wil SOPOH u graag informeren over de nieuwe koers die is ingeslagen en waar zij voor
nu en in de toekomst willen staan als openbaar onderwijs in Haarlemmermeer. Zij stellen
voor in overleg met de Griffie hiervoor een datum te plannen in juni 2014, opdat de nieuwe
raad vroegtijdig wordt meegenomen in de ontwikkelingen rond het primair openbaar
onderwijs.
Hoogachtend,
burgemeester en wetlnouders van de gemeente Haarlemmermeer,
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