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 Jaarrekening 2013 en jaarverslag 2013 Spilbasisscholen 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 
1. De jaarrekening 2013 van de Spilbasisscholen, Stichting openbare en 
samenwerkingsscholen Dronten, goed te keuren. 
 

INHOUD 

INLEIDING 

Spil basisscholen, stichting voor openbare en samenwerkingsscholen, voert in de gemeente 
Dronten het openbare basisonderwijs uit. De gemeenteraad heeft de taak te waken over de 
continuïteit van het openbaar onderwijs. Elk jaar dient de jaarrekening van Spilbasisscholen 
dan ook te worden goedgekeurd door de raad van de gemeente Dronten. 
 
Het college heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2013 van Spilbasisscholen en adviseert 
uw raad deze goed te keuren. Het is nu aan de raad om de jaarrekening te behandelen en het 
advies op te volgen, of ter zijde te leggen. Het college adviseert om de algemeen directeur van 
Spilbasisscholen uit te nodigen, zodat deze namens het bestuur een toelichting kan geven op 
de jaarrekening. 
 
ARGUMENTEN 

1.1 Juridische basis 

 In de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat beschreven dat de raad altijd goedkeuring dient 
te verlenen aan de jaarrekening van het openbaar onderwijs. Ook als de uitvoering van het 
openbaar basisonderwijs is neergelegd bij een zelfstandige stichting.  

 Spilbasisscholen, stichting voor openbare en samenwerkingsscholen, heeft dit in haar 
statuten opgenomen. Het bestuur legt jaarlijks een ontwerp jaarrekening met toelichting  
over het afgelopen jaar ter goedkeuring voor aan de raad. Nadat goedkeuring is verkregen 
kan het bestuur van de stichting de jaarrekening vaststellen. De statuten zijn volgens de 
WPO opgesteld. Dit betekent dat de WPO boven de statuten gaat en de raad haar taak 
uitoefent zoals boven beschreven. 

 
1.2 Advies 
Het college heeft de jaarrekening bestudeerd en kennisgenomen van het bijbehorende 
jaarverslag en de accountantsverklaring van de jaarrekening. 
 
Het boekjaar 2013 laat een positief resultaat zien van € 171.307,--. Dit positieve resultaat komt 
ten gunste van de algemene reserve, alsmede diverse bestemmingsreserves (zie pag. 10). 
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Het positieve resultaat wordt gevormd door de volgende componenten: 
Aan de baten kant: 

- Hogere rijks- (OCW) en overige overheidsbijdragen (zie pag. 15)  
- De overige baten zijn hoger dan begroot, waaronder met name de bijdrage vanuit het 

samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School) (zie pagina 16) 
De besturen van het samenwerkingsverband hebben besloten om de middelen passend 
onderwijs zoveel mogelijk op bestuursniveau toe te wijzen. Na bekostiging van de 
gezamenlijke voorzieningen worden de overige middelen doorgesluisd naar de 
schoolbesturen. De schoolbesturen bekostigen hieruit de extra ondersteuning voor 
leerlingen en schoolteams. 

- Eénmalige bate vanuit de gemeente betreffende frictiekosten AZC school “De Vlieger” (zie 
pag. 16). Uw raad heeft 26 juni 2014 een frictiekosten vergoeding van € 65.000,--  
toegekend ten laste van het restant van de voorziening “verzelfstandiging openbaar 
onderwijs”.  

Aan de lasten kant: 
- Hogere personeelslasten door toename groepen AZC school “De Vlieger” (pag. 17 en 18) 
- Hogere huisvestingslasten en overige instellingskosten (zie pag. 19) 
 

Sinds 2010 laten de jaarrekening een positief resultaat zien. De maatregelen die inmiddels zijn 
getroffen en nog in voorbereiding zijn op het terrein van de personele en materiële kosten geven 
uitzicht op een gezonde exploitatie van Spilbasisscholen in de komende jaren. 

 
Het college adviseert de raad de jaarrekening goed te keuren. Het is nu aan de raad om de 
jaarrekening 2013 te behandelen en het advies op te volgen, of ter zijde te leggen. Desgewenst 
kan de raad het stichtingsbestuur zelf ter verantwoording roepen. 

 
KANTTEKENINGEN 

In het overdrachtsdocument bij de verzelfstandiging heeft de gemeente laten opnemen dat men bij 
het goedkeuren van de jaarrekening van de stichting in het bijzonder zou letten op de inspanningen 
die verricht zijn in het kader van de schaalvergroting. 
De bestuurlijke samenwerking tussen Almere College, de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen 
en Spilbasisscholen bevindt zich in een oriëntatiefase. Het afgelopen jaar heeft in het teken 
gestaan van verkenningen. Dit heeft geleid tot een intentieverklaring om gezamenlijk verder 
onderzoek te doen naar mogelijke samenwerkingsvormen. 
Het bureau Penta Rho uit Apeldoorn is benaderd voor het opzetten van een projectplan waarin op 
een aantal terreinen een mogelijke samenwerking wordt uitgewerkt.  
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