




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2010, nummer 142; 
 
gelet op gelet op artikel 17 van de Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en 
Regio; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
goed te keuren de jaarrekening 2009 van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en 
Regio.  
 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 22 november 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H. Keizer  
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Voorstel:
Goedkeuren van de jaarrekening 2009 van de Openbare Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. 
 
 
Inleiding:
Per 1 januari 2005 is het openbaar onderwijs in Dalfsen verzelfstandigd. Ondanks de verzelfstandiging 
behoudt de gemeenten wettelijk de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van openbaar onderwijs 
binnen de eigen gemeente. Daarom is de “Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs 
Zwolle en Regio” in werking getreden en is aangesloten bij de Openbare Rechtspersoon Openbaar 
Onderwijs Zwolle en Regio (O.R.O.O.Z.R.) ten behoeve van de oprichting, de instandhouding en het 
behartigen van de belangen van, inclusief het geven van onderwijs aan, de onder het gezag en de 
verantwoordelijkheid van de rechtspersoon vallende openbare scholen. Op grond van de verordening moet 
de jaarrekening ter goedkeuring aan uw raad worden voorgelegd.   


 
In de verordening zijn toezichthoudende bepalingen opgenomen. Twee van deze bepalingen regelen de 
verplicht voorgeschreven jaarlijkse goedkeuring door de gemeenteraad van zowel de begroting (artikel 16) 
als de jaarrekening (artikel 17) van de openbare rechtspersoon. Voor de coördinatie en onderlinge 
afstemming tussen de vier gemeenteraden is in artikel 15 van de verordening geregeld dat een “Platform 
gemeentelijk toezicht” wordt opgericht, dat bestaat uit de portefeuillehouders “onderwijs” van de 
participerende gemeenten. Dit platform heeft tot taak het advies voor te bereiden voor de afzonderlijke 
gemeenten ten aanzien van onder andere de goedkeuring van de begroting van de Openbare 
Rechtspersoon. 


 
Bij brief van 12 juli 2010 biedt de Openbare Rechtspersoon O.O.Z.R. het gemeentebestuur van Zwolle de 
jaarrekening 2009 ter goedkeuring aan. De jaarrekening voldoet qua vorm en inhoud aan de vereisten en 
kan daarom worden goedgekeurd. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
1.1 Op grond van de Verordening moet de jaarrekening ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd 
De Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio regelt in artikel 17 de 
verplicht voorgeschreven jaarlijkse goedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad.  


 







 
 
 


  


 
   


 


1.2  De inhoud en de opbouw van de jaarrekening voldoen aan de eisen 
De voorliggende jaarrekening is een geconsolideerde jaarrekening, bestaande uit een vijftal 
deelrekeningen van respectievelijk Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, Bestuur en Stafbureau, de sector 
Primair Onderwijs, Onderwijscentrum “De Twijn” en de sector Voortgezet Onderwijs. De opbouw is 
dusdanig gekozen dat elk onderdeel afzonderlijk ook beschikt over een balans en een exploitatierekening 
met de hierbij behorende toelichtingen. In het bestuursverslag op de pagina’s op pagina’s 7 t/m 22 worden 
onder andere de hoofdlijnen van het gevoerde beleid en de financiële situatie op de balansdatum 31 
december 2009, met de ratio voor liquiditeit en solvabiliteit vermeld. Tevens wordt hierin de gang van 
zaken gedurende het verslagjaar 2009 aangehaald, evenals in grote lijnen de toekomstige ontwikkelingen. 
De huisvestings-, leerling- en personele gegevens en grafieken zijn te vinden op de pagina’s 103 t/m 125. 
Op pagina 101 worden de gebeurtenissen na balansdatum beschreven. Hiermee voldoet de jaarrekening 
aan de gewenste en gebruikelijke opbouw. 


 
1.3  De financiële positie van de Openbare Rechtspersoon voldoet aan de richtlijnen van het ministerie. 
De op pagina 17 volgens de richtlijnen van het Ministerie van OC&W in de jaarrekening opgenomen 
financiële kengetallen (ratio’s) zijn bedoeld om aan de hand van de balans snel informatie te krijgen over 
het financieel presteren van de instelling. Ze kunnen dienen als graadmeter voor de bepaling van de 
financiële positie van de instelling op de balansdatum en geven een indicatie over het financiële 
weerstandsvermogen en de continuïteit op korte (liquiditeit) en langere termijn (solvabiliteit). De ratio’s  
geven een goed beeld over de liquiditeit en de solvabiliteit van de openbare rechtspersoon. 


 
 Financiële Kengetallen 
 
 
 
 
 
 


 


Liquiditeit en solvabiliteit voldoende 
De liquiditeits- of current ratio geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is om haar verplichtingen op 
korte termijn na te komen. Deze ratio bedraagt 1,98 per 31 december 2009. Aangezien als standaard een 
ratio van 1,0 wordt gehanteerd, kan geconstateerd worden dat de liquiditeitspositie goed is. De solvabiliteit 
(het vermogen om aan alle financiële verplichtingen te voldoen) is voldoende te noemen. De veel 
gehanteerde standaardnorm bedraagt 0,50. De solvabiliteitsratio van de O.R.O.O.Z.R. bedraagt 0,50 
exclusief voorzieningen en 0,63 inclusief voorzieningen. 


 
Weerstandsvermogen laat zien dat de reserves op normaal niveau zijn 
Het weerstandsvermogen is het vrije deel van het eigen vermogen dat kan worden aangewend om 
onvoorzienbare tegenslagen en risico’s op te vangen. 
 
Bij de beoordeling van de reservepositie hanteert het ministerie voor het voortgezet onderwijs 
onderstaande stelregel: 
- weerstandsvermogen kleiner dan 10%: mogelijk te weinig reserves, kan duiden op risicovolle 


situatie; 
- weerstandsvermogen tussen 10 en 40%: reserves op normaal niveau; 
- weerstandsvermogen groter dan 40%:  reserves buitensporig hoog. 


 


 2009 2008 2007 2006 2005 


Liquiditeit (current ratio) 1.98 2.22 2.09 1.94 2.46 


Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0.50 0.50 0.53 0.57 0.63 


Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0.63 0.65 0.65 0.69 0.78 


Weerstandsvermogen 0.21 0.22 0.25 0.24 0.24 


Kapitalisatiefactor (cf. commissie Don) 0.40 0.44 0.47 0.41  







 
 
 


  


 
   


 


Wanneer de bovengenoemde norm wordt losgelaten op het eigen vermogen op de O.R.O.O.Z.R., dan blijkt 
het weerstandsvermogen 21 % te bedragen. Dat betekent dat het weerstandsvermogen normaal te 
noemen is.  


 
Kapitalisatiefactor aan de hoge kant 
Het beheersen van financiële risico’s staat aan de basis van een begrip dat de Commissie 
Vermogensbeheer bij Onderwijsinstellingen (commissie Don) in haar rapport van november 2009 heeft 
gepresenteerd: de Kapitalisatiefactor (totaal kapitaal gedeeld door totale baten). De commissie Don 
introduceert het begrip kapitalisatiefactor in combinatie met signaleringsgrenzen. Die grenzen signaleren of 
onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten. Als instellingen meer 
kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse baten, dan wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt 
benut. De signaleringsgrens van grote instellingen, als OOZ, is bepaald op 35%. Deze grens is nog wel 
onderwerp van discussie. Het OOZ komt in de jaarrekening 2009 boven deze grens uit met een waarde 
van 40%. De belangrijkste motivatie hierbij is dat OOZ rekening houdt met een grote post voor huisvesting. 
Door de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs en het versterken van de interne slagkracht zal 
OOZ verder invulling geven aan de voorstellen van de Commissie Don. 


 
Exploitatierekening 2009 en het Eigen vermogen 
Nadelig exploitatieresultaat 
Het boekjaar 2009 is in totaliteit afgesloten met een negatief saldo van € 58.974,--, als volgt gespecificeerd: 
 


 
Het negatieve exploitatieresultaat van € 58.974,-- is, zo wordt vermeld op pagina 15 en 16, hoofdzakelijk 
toe te schrijven aan: 
- De grote overschrijding van de personele component binnen de sector Primair Onderwijs. Het boekjaar 


2009 is afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € 809.189,-- (begroot: € 65.000 negatief). De 
overschrijding werd veroorzaakt door: een stijging van de lasten van: 


o een stijging van de loonkosten als gevolg van Cao-afspraken. 
o stijging van de inzet van formatie. 
o stijging van de huisvestingslasten en overige instellingslasten. 


 
- De stijging van de personeelskosten van het Onderwijscentrum De Twijn. Het boekjaar 2009 is 


afgesloten met een negatief resultaat van € 239.382,-- (begroot: € 79.000,-- positief). De stijging van de 
personeelskosten werd veroorzaakt door: 


o stijging van de kosten van de personeelsformatie, uitzendkrachten en declaranten voor 
tijdelijke inhuur. 


o hogere huisvestingslasten vanwege afrekening energiekosten voorgaande jaren en meer 
algemene beheerskosten. 


 


Specificatie  Exploitatie-
resultaat 
2008 


Eigen 
vermogen 
2008 


Exploitatie-
resultaat 
2009 


Eigen 
vermogen 
2009 


Bestuur/Stafbureau 167.000         373.000 211.000 584.000 


Sector Primair Onderwijs -622.000      7.255.000 -809.000 6.446.000 


Onderwijscentrum De Twijn 507.000      2.048.000 -239.000 1.809.000 


Sector Voortgezet Onderwijs 37.000      6.946.000 778.000 7.724.000 


     


Totaal 89.000    16.622.000 -59.000 16.563.000 







 
 
 


  


 
   


 


De onderdelen Bestuur/Stafbureau en de sector voortgezet Onderwijs hebben het boekjaar 2009 met een 
positief exploitatiesaldo afgesloten, met respectievelijk een bedrag van € 211.509,-- en € 778.088,-- 


 
Het negatieve resultaat van € 58.974 over 2009 is verrekend met het eigen vermogen en daardoor is het 
totaalbedrag van het eigen vermogen op 31 december 2009 uitgekomen op € 16.563.108,-- 


 
Goedkeurende accountantsverklaring 
De thans voorliggende jaarrekening 2009 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. 


 
Overige aandachtspunten 


 
Leidend als het gaat om onderwijsvernieuwingen 
Het openbaar onderwijs wil leidend zijn als het gaat om onderwijsvernieuwingen. Door de verscheidenheid 
aan onderwijskundige concepten is er sprake van een infrastructuur, waarmee effectief invulling gegeven 
kan worden aan de kernwaarde dat ieder kind een plek moet krijgen. Ontwikkelingen in de markt worden 
gevolgd en waar mogelijk vindt aansluiting plaats, of wordt geanticipeerd op. Ook de klanten (ouders, 
leerlingen, anderen) worden steeds meer betrokken bij het vormgeven van het onderwijs. 


 
Planning en Control 
Door de invoering van een Planning & Control cyclus is een stringentere monitoring van activiteiten 
mogelijk. Dit gebeurt door middel van kwartaalrapportages. 


 
ICT 
Door het aanstellen van een ICT-coördinator wil het College van Bestuur de ICT-organisatie stroomlijnen 
en de schooloverstijgende samenwerking bevorderen. Door diverse quick wins, zoals de centrale aanschaf 
van soft- en hardware, zijn besparingen te realiseren. In het Breed Initiatief Samenwerkingsverband ICT in 
het Onderwijs (BISON) werken schoolbesturen, gemeente en provincie samen om de ICT infrastructuur 
gezamenlijk te regelen. 


 
Recapitulatie 
Op basis van de bovenstaande bevindingen wordt voorgesteld om de jaarrekening 2009 van de Openbare 
Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio goed te keuren. 
 
Alternatieven:
Het alternatief is het niet akkoord gaan met de jaarrekening, hier is echter geen aanleiding toe. 
 
Financieel kader:
Geen financiële gevolgen
 
Communicatie:
Na besluitvorming door uw raad zal de Openbare Rechtspersoon daarover een beschikking ontvangen.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 
 





