Raadsvergadering 11 december 2014
Voorstel B 11

Heinkenszand, 18 november 2014
Onderwerp:
voorstel tot het kennisnemen van het jaarverslag 2013 van de Stichting Omnisscholen
(portefeuille wethouder Miermans)

Geachte raad,
Voorstel
Kennisnemen van het jaarverslag over het kalenderjaar 2013 van de stichting Omnisscholen.
Voorgeschiedenis
Het primair onderwijs is verplicht om een jaarverslag op te stellen volgens de door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgestelde voorschriften. Per 1
januari 2013 zijn de Omnisscholen verzelfstandigd. Het bijgevoegde jaarverslag is het eerste
dat is opgesteld door de Omnisscholen als autonome stichting.
Argumenten
Het boekjaar 2013 geeft een exploitatieoverschot te zien van € 203.155 positief. Er was een
tekort begroot van € 94.779. Het verschil van € 297.934 is toe te schrijven aan:
- Hogere inkomsten - voor 98 procent zijn dat rijksbijdragen van OCW - ter grootte van
€ 165.704. Hierin zit ook de bijdrage van het Herfstakkoord en ‘Bekostiging jonge
leerkrachten' verwerkt, van € 83.603. De middelen in het kader van het Nationaal
Onderwijs Akkoord (NOA) zijn eind 2013 ontvangen. Deze worden in een
bestemmingsreserve opgenomen en zijn niet als winst te kenmerken.
- Financiële (rente)baten van € 109.425 meer dan begroot.
- Lagere lasten van € 22.805 waarvan (ten opzichte van begroot): € 32.160 hogere
personeelslasten, € 3.529 meer aan afschrijvingen, € 20.106 meer aan
huisvestingslasten en € 78.600 minder aan overige lasten.
(Juridische) consequenties
Er zijn geen (juridische) gevolgen verbonden aan het jaarverslag 2013.
Financiën
In de notitie ‘Actief op de achtergrond’ is geregeld dat de stichting Omnisscholen het
jaarverslag ter kennisname aan u aanbiedt. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering
van 2 september 2014 het jaarverslag 2013 goedgekeurd. Het jaarverslag wordt ook ter
kennisneming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Uitvoering/planning
De stichting informeert het college periodiek via voortgangsrapportages.
Communicatie
Voor de gemeente zijn er geen acties op het gebied van de communicatie.
Besluit
Kennisnemen van het jaarverslag 2013 van de stichting Omnisscholen.

Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
 Jaarverslag 2013 stichting Omnisscholen (inclusief jaarrekening).

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge,

secretaris.

