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Emmeloord, 20 augustus 2019
Onderwerp

Jaarverslag 2018 en delegatie goedkeuren begroting en jaarverslag AVES
Advies raadscommissie

Hamerstuk.
Fracties van PU en SP waren afwezig.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. in te stemmen met het jaarverslag 2018 van Stichting AVES;
2. de volgende bevoegheden aan Burgemeester en wethouders te degeleren: Het overleg
over de begroting en de jaarrekening van Stichting AVES.
Inleiding

Het schoolbestuur van het Openbaar Primair Onderwijs (Stichting AVES) heeft zijn
jaarverslag over 2018 bij ons ingediend. Dat doen zij ieder jaar, omdat onze raad een
wettelijke bevoegdheid heeft om in overleg te gaan over de begroting en jaarrekening.
Aves is een samenwerkingsstichting die 35 scholen voor primair onderwijs bestuurt in de
gemeente Noordoostpolder, in de gemeente Kampen en in de gemeente Steenwijkerland.
Aves heeft openbare, katholieke, protestants-christelijke, oecumenische en
samenwerkingsscholen.
Positief exploitatieresultaat 2018
De afgelopen jaren heeft AVES steeds afgesloten met een positief exploitatieresultaat.
Het bestuur heeft besloten extra te investeren in ICT, het onderwijsleerpakket en extra
scholing van het personeel. Ook de overgang naar één organisatie per 1 januari 2019
bracht tijdelijk extra kosten met zich mee. Deze extra investeringen zorgden in 2018 niet
eens voor een negatief resultaat.
Doelstelling en beoogd effect

Het bieden van goed -openbaar- primair onderwijs in de gemeente Noordoostpolder.
Argumenten
1.1
De resultaten zijn positief, er is geen reden voor een zienswijze

Het jaarverslag én begroting van AVES laten een positief resultaat zien. Bovendien is
AVES zelfstandig. De financiële ontwikkelingen van de stichting zijn op dit moment niet
van invloed op de gemeentelijke financiën.
1.2

Wij blijven in overleg met het onderwijs, de jaarstukken helpen daarbij

Via de begroting het jaarverslag en de jaarrekening houden we de vinger aan de pols bij
de schoolbesturen. Dit zijn de besturen die de scholen voor het -openbaar- onderwijs in
onze gemeente in stand houden. De jaarstukken geven inzicht in de stand van zaken met
betrekking tot de kwaliteit en continuïteit van het -openbaar- basisonderwijs.
Wij kunnen naar aanleiding van de jaarstukken in overleg met het bestuur om ze formeel
te attenderen op geconstateerde zorglijke ontwikkelingen. Hier is geen reden toe.
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2.1 Het is een uitvoerende taak

Deze taak (overleg over begroting en jaarrekening) kan prima gedelegeerd worden aan
Burgemeester en wethouders, omdat dit uitvoerend is en niet kaderstellend. Formeel was
deze taak nog niet gedelegeerd aan het College, vandaar het tweede besluitpunt.
Kanttekeningen

1.
Er staat druk op formatie van AVES
De organisatie beschikt over voldoende beïnvloedingsvermogen in de formatie en
financiële reserves om de in 2020 gesignaleerde risico's in de komende jaren te pareren
of verder in te dammen.

2.
AVES is pas gefuseerd met SCPO
Stichting AVES is een net gefuseerd schoolbestuur. We blijven de voortgang nauw volgen
via regulier bestuurlijk overleg.
3.
Het in overleg gaan met het schoolbestuur is een keuze van de raad
De raad is bevoegd in overleg te gaan met het openbaar onderwijs over de begroting en
jaarrekening. Dit staat in artikel 17, vijfde lid, onder d van de Wpo (Wet op het primair
onderwijs). De raad is bevoegd om deze taak te delegeren aan Burgemeester en
wethouders.

Planning/Uitvoering

De wethouder onderwijs heeft met het bestuur meerdere keren per jaar overleg. Via dit
overleg kunnen eventuele relevante tussentijdse ontwikkelingen worden gedeeld.
Na uw instemming volgt aanpassing van het Mandaatregister.
Bijlage

Portefeuillehouder : De heer H. Wijnants
Steller
: De heer A. G. Bloem; a.bloem@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019, no.
19.0001186;
gelet op artikel 108 en 149 van Gemeentewet en titel 4:2 van de Algemene wet
bestuursrecht,
BESLUIT:

1. In te stemmen met het jaarverslag 2018 van Stichting AVES;
2. De volgende bevoegheden aan het college van burgemeester en wethouders te
degeleren: het overleg over de begroting en de jaarrekening van Stichting AVES.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 23 september 2018
de voorzitter,

