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Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van het bestuurs- en financieel jaarverslag 2019 van Stichting
AVES en geen zienswijze in te dienen.
2. De raad informeren.
Inleiding
Stichting AVES (Bestuur basisonderwijs in Noordoostpolder) heeft hun concept-bestuursen financiële jaarverslag over 2019 ingediend. Via de begroting, jaarverslag en
jaarrekening voeren wij op afstand extern toezicht op het bestuur die de scholen voor het
openbaar onderwijs in onze gemeente in stand houden.
Wettelijk gezien beperken we dit extern toezicht tot de beoordeling van de aanwezigheid
van een “genoegzaam” aantal basisscholen die voldoen aan de “wezenskenmerken” van
het openbaar onderwijs. De jaarstukken geven inzicht in de stand van zaken met
betrekking tot de kwaliteit en continuïteit van het openbaar basisonderwijs. Gemeenten
kunnen naar aanleiding van de jaarstukken een zienswijze indienen om een bestuur
formeel te attenderen op geconstateerde zorglijke ontwikkelingen. Bevoegdheid van de
raad is extern toezicht en naleving zorgplicht Openbaar onderwijs, conform artikel 48 van
de Wpo en is gedelegeerd aan het college.
Doelstelling en beoogd effect
Kennis nemen van het bestuurs- en financieel jaarverslag 2019 van stichting Aves en
invulling geven aan onze toezichthoudende functie.
Argumenten
1.1
Er is een positief exploitatieresultaat in 2019
De afgelopen jaren heeft AVES steeds afgesloten met een positief exploitatieresultaat.
Afgelopen jaar (2019) is er een bijzonder eenmalig resultaat.
Het bestuur heeft besloten extra te investeren in ICT, het onderwijsleerpakket en extra
scholing van het personeel en stagairs (de docenten van de toekomst). Ook de overgang
naar één organisatie per 1 januari 2019 bracht tijdelijk extra kosten met zich mee.
Deze extra investeringen zorgden in 2019 niet voor een negatief resultaat.
1.2
Aves is landelijk koploper met lesprogramma: Lessen Leren Leven
Er wordt binnen het onderwijsprogramma van elke groep 3 t/m 8 op alle scholen tijd
ingeruimd voor identiteitsgebonden onderwijsactiviteiten in de klas, gegeven door de
eigen groepsleerkracht en wordt gebruik gemaakt van hierbij horende methoden en
materialen. Aves is hiermee landelijk koploper.
Kanttekeningen
1.1
Er staat druk op de formatie
De organisatie beschikt over voldoende beïnvloedingsvermogen voor de formatie en
financiële reserves om de gesignaleerde risico’s in de komende jaren te pareren of verder
in te dammen.

Grootste uitdagingen zoals vergrijzing docentenkorps en redelijk hoog verzuim zijn onder
controle. Via onder andere zij-instromers blijft het aantal leraren stabiel en het verzuim
is lager dan bij vergelijkbare onderwijsinstellingen. Men heeft een pool van flexibel
inzetbare leraren bij onverwacht hoog verzuim.
1.2
Het incidentele positieve boekhoudkundige resultaat in 2019 heeft beperkt
gevolgen voor 2020
Op aanwijzing van de accountant van AVES zijn de eind 2019 ontvangen incidentele
rijksmiddelen, bedoeld om de eenmalige lasten voortvloeiende uit de afgesloten cao voor
primair onderwijs op te kunnen vangen, aan de algemene reserve toegevoegd. De hieruit
voortvloeiende lasten worden echter in 2020 verwacht. Mogelijk heeft dit incidenteel een
nadelig effect op het resultaat over 2020 welke wordt afgedekt door inzet van de
algemene reserve.
Financiële paragraaf
De Stichting AVES is zelfstandig. De financiële ontwikkelingen van de stichting zijn op dit
moment niet van invloed op de gemeentelijke financiën.
Planning/Uitvoering
Het bestuurs- en financieel jaarverslag 2019 van Stichting Aves vormt geen aanleiding
voor het indienen van een zienswijze. De wethouder onderwijs heeft met het bestuur
meerdere keren per jaar overleg. Via dit overleg kunnen eventuele relevante tussentijdse
ontwikkelingen worden gedeeld.
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