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 Jaarrekening 2013 Almere College 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
De jaarrekening 2013 van het Almere College goed te keuren. 
 

INHOUD 

INLEIDING 

De gemeenteraad heeft de taak te waken over de continuïteit van het openbaar onderwijs. Elk 
jaar dient de jaarrekening van het Almere College (uitvoerder van het openbaar voortgezet 
onderwijs in Dronten) dan ook te worden goedgekeurd door de raad van de gemeente Kampen 
en Dronten. 
 
Een aantal zaken uit het jaarverslag: 
Financieel 
Het jaar 2013 was een jaar waarin het Almere College orde op zaken heeft gesteld wat betreft 
de personeelslasten. 
Doordat in het najaar 2013 door het kabinet éénmalig extra geld in het onderwijs werd 
gestoken, kon de jaarrekening 2013  door het Almere College worden afgesloten met een 
positief resultaat van € 616.000,00.  
Het bestuur is van plan de (extra) bijdrage van het rijk voor de helft in 2014 in te zetten ten 
behoeve van de kwaliteit van het onderwijs, het doel waarvoor de extra bijdrage ook bedoeld is. 
Ook zonder deze extra bijdrage zou het Almere College 2013 afgesloten hebben met een 
bescheiden positief resultaat, terwijl een tekort van € 93.000,00 was begroot. 
 
Om negatieve resultaten te kunnen opvangen wordt vaak gekeken naar het 
weerstandsvermogen. Het ministerie van OC&W heeft voor het voortgezet onderwijs voor het 
weerstandsvermogen aangegeven dat een percentage tussen de 10% en 40 % wordt 
beschouwd als een gangbare, acceptabele onder- en bovengrens. Het weerstandsvermogen 
van het Almere College bedraagt 27 % en valt hiermee dus binnen de door het ministerie 
gestelde grenzen (pagina 21 van het verslag) 
 
De vestiging in Dronten 
In Dronten is de rode draad van handelen tweeërlei: de basis op de orde en de blik op de 
toekomst. Er is geïnvesteerd in scholing van personeel, met name in de versterking van de 
didactische vaardigheden om te anticiperen op de komst van Passend Onderwijs en ICT. 
Dit alles is in 2013 ook vastgelegd in een nieuw schoolplan (voor de periode 2014 – 2018) 
Zie hiervoor pagina 15 van het verslag. 
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Samenwerking tussen het Almere College en het Ichthus College 
Het VMBO- team van het Almere College heeft samen het VMBO-team van het Ichthus College en 
Landstede MBO uit Harderwijk een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld voor het nieuw te bouwen 
Centrum voor Beroepsonderwijs (CBO). Het CBO gaat een beroepsopleiding opleveren die 
Drontense leerlingen leerloopbanen op maat gaat bieden met de mogelijkheden met een 
startkwalificatie (MBO) de school te verlaten. (zie pagina 15 van het verslag) 

 
ARGUMENTEN 

1. Juridische basis 
Conform artikel 15 lid 2 van de "verordening openbaar rechtspersoon regionaal openbaar 
voortgezet onderwijs Kampen - Dronten" moet de jaarrekening goedgekeurd worden door de raden 
van de gemeente Kampen en Dronten. 
Het College van Bestuur van het Almere College legt aan de raad een jaarrekening voor vergezeld 
van een verklaring van een gecertificeerde accountant (zie pagina 61 en 62 van de jaar-
verslaglegging 2013). 
De gemeenteraden kunnen goedkeuring slechts onthouden wegens strijd met het recht of 
algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de betrokken gemeente. Bij het 
uitoefenen van de toezichthoudende taak kunnen de raden aanvullende informatie eisen stellen 
aan het College van Bestuur.  

 
2. Advies 
Het college heeft de jaarverslaglegging 2013 met belangstelling gelezen en heeft de jaarrekening 
over 2013 bestudeerd. Het boekjaar 2013 laat een positief resultaat zien.  
Het weerstandsvermogen valt binnen de door het ministerie van OC&W gestelde grenzen. 
Het college adviseert de raad de jaarrekening goed te keuren. 
  
KANTTEKENINGEN 

Het Almere College heeft in 2013 voldaan aan de code Goed Bestuur zoals vastgesteld door de 
VO-raad (zie pagina 7). 
Het Almere College heeft de wens om de huidige openbare rechtspersoon “Regionaal openbaar 
voortgezet onderwijs Kampen – Dronten”  om te zetten in een privaatrechtelijke stichting. 
Hierover zal uw raad in een afzonderlijk voorstel worden geadviseerd.  

 
 

Het college 
 
 
 
 
R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris burgemeester 


