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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
In te stemmen met de jaarrekening 2018 van De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland 
(Wereldkidz). 
 
 
Samenvatting 
 
De openbare basisscholen in de kernen Maarssen en Maarssenbroek vallen onder het bestuur  
van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (hierna: Wereldkidz). Wereldkidz heeft een 
Raad van Toezicht (interne toezichthouder), maar conform de huidige statuten van Wereldkidz heeft 
het College van Bestuur van Wereldkidz de instemming nodig van de raad voor de vaststelling van 
de jaarrekening. Een statutenwijziging is reeds goedgekeurd, waardoor in het vervolg de 
jaarrekening, in overleg met de raad, wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht van Wereldkidz. 
Daarnaast heeft de raad op 1 juli 2019 besloten tot een wijziging van ons delegatiebesluit, waardoor 
de raad voortaan bevoegd is de toezichthoudende taken op openbare scholen uit te oefenen. 
Daarom wordt de instemming aan de raad voorgelegd.  
 
De jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring en er zijn geen bezwaren tegen het 
instemmen met de jaarrekening. 
 
Bijlagen 
 
 
1. Brief Wereldkidz “Jaarverantwoording 2018” (14 juni 2019). 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
 
De openbare basisscholen in de kernen Maarssen en Maarssenbroek vallen onder het bestuur  
van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (hierna: Wereldkidz). Deze stichting is 
opgericht door meerdere gemeenteraden. De verantwoordelijkheid van de raad voor het openbaar 
onderwijs spitst zich toe op de (grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar 
onderwijs voor de inwoners. De raad heeft een toezichthoudende rol op dergelijke stichtingen. Dit 
voorstel geeft invulling aan deze toezichthoudende rol.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
 
Uw raad heeft op 1 juli 2019 besloten tot een wijziging van ons delegatiebesluit, waardoor de raad 
voortaan bevoegd is deze toezichthoudende taak uit te oefenen (conform wetgeving).  
 
Indien een stichting die een openbare school in stand houdt een Raad van Toezicht heeft, dan is 
deze op grond van artikel 48 van de Wet op het primaire onderwijs (WPO) bevoegd om, in overleg 
met uw raad, in te stemmen met de jaarrekening. Wereldkidz heeft een Raad van Toezicht, maar 
conform de huidige statuten van Wereldkidz heeft het College van Bestuur van Wereldkidz ook 
formele instemming nodig van de gemeenteraden.  
 
Een statutenwijziging van Wereldkidz is reeds goedgekeurd, waardoor in het vervolg de Raad van 
Toezicht, in overleg met uw raad, instemt met de jaarrekening (conform wetgeving). Dit is dan ook 
naar verwachting de laatste jaarrekening van Wereldkidz die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan 
uw raad. In het vervolg wordt de raad voorafgaand middels een RIB geïnformeerd over de 
jaarrekening om “het overleg” vorm te geven en stemt vervolgens de Raad van Toezicht van de 
stichting zelfstandig in met de jaarrekening.  
 
Argumenten 
 
1.1. De jaarrekening 2018 laat een positief resultaat zien 
Het positieve nettoresultaat van Wereldkidz is gelijk aan € 147.303 (2017: € 719.207). Ten opzichte 
van 2017 liggen de totale baten € 2.481.885 hoger en de gerealiseerde lasten € 3.053.789 lager. Ten 
opzichte van de begroting 2018 geldt dat de baten € 365.208 en de lasten € 217.905 hoger liggen.  
 
1.2. De financiële positie van de Stichting is in orde 
De kengetallen vermogensbeheer voldoen aan de door de inspectie respectievelijk intern gestelde 
normen. 
 
Kengetal Criterium signaleringswaarde Resultaat 2018 
Solvabiliteit Eigen vermogen+ 

voorzieningen/ totaal 
vermogen 

 >30 % 65 % 

Liquiditeit Vlottende activa: 
kortlopende schulden 

1 - 1,5 1,8 

Rentabiliteit Resultaat: totale baten 0- 5% 0,5 % 
Weerstandsvermogen Eigen vermogen/totale 

baten 
>5 % 12% 

        
 
1.3. De financiële toekomst ziet er stabiel uit (meerjarenbegroting 2019 – 2022) 
Voor de komende jaren is de begroting sluitend. De baten en lasten schommelen rond de € 31 
miljoen. Ook de meerjaren exploitatiebegroting 2019-2022 is sluitend. 
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De door Wereldkidz gehanteerde aandachtspunten bij het opstellen van de meerjarenbegroting  
2019-2022 zijn: 

 Uitkomsten tussentijdse analyses 2018; 
 Stabiel leerlingenaantal, realistisch loonkostenbudget en toenemend formatie getal; 
 Inkomstenraming Rijksbekostiging minder conservatief inschatten; 
 Regeerakkoord: extra middelen voor loonstijging en werkdrukvermindering; 
 Meerjaren onderhoudsplan binnen- en buitenkant schoolgebouwen; 
 Meerjaren investeringsruimte in materiële vaste activa (meubilair en onderwijs leerpakket  

of OLP); 
 Nieuwe beschikkingen bekostiging 'institutionele fusies'; 
 Inkomsten en uitgaven passend onderwijs in evenwicht; 
 Voldoen aan de interne onder en bovengrenzen kengetallen vermogens- en budgetbeheer; 
 Voor werkdrukvermindering is in het schooljaar 18/19 zo’n € 716.618 beschikbaar.  

 
1.4. Personele ontwikkelingen 
Op 31 december 2018 waren 492 medewerkers in dienst (352,2 fte). Ten opzichte van 2017 is dit 
een lichte stijging. Voor 2018 was als doel geformuleerd op of onder het landelijke gemiddelde voor 
verzuim (6,0% in 2017) uit te komen. Helaas is dit niet gelukt. Het gemiddelde verzuimpercentage 
over 2018 is uitgekomen op 7,8%.Het verzuimpercentage is stabiel ten opzichte van 2017.  
 
1.5. De onderwijskwaliteit is op orde 
Alle scholen hebben het basisarrangement en daarmee een voldoende van de inspectie. Eén school 
kreeg in juni 2017 opnieuw het basisarrangement na een geslaagd verbetertraject. De eindresultaten 
zijn, op twee scholen na, op of boven de ondergrens van de inspectie. 
 
1.6. Dit besluit draagt bij aan de thema’s financieel gezonde gemeente en gemeente waar je prettig 

kan werken/winkelen/wandelen uit het Collegewerkprogramma 
Goed functionerend openbaar primair onderwijs in de gemeente komt ten goede aan het woon- en 
werkklimaat van de gemeente en ontwikkelingsmogelijkheden voor onze jeugd. Inzicht in de financiën 
van de Stichting helpt om eventuele financiële risico’s voor de gemeente te voorkomen.  
 
Kanttekeningen 
 
Naast de risico’s van onverwachte leerling-daling en de krapte op de arbeidsmarkt voor onderwijzend 
personeel wordt onder meer het niet plaatsvinden van ophoging met 1,5 % van Rijksbekostiging door 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap genoemd. Voor het voorkomen van alle 
genoemde risico’s zijn maatregelen genomen. Hiermee is ook in de meerjarenbegroting rekening 
gehouden.  
 
Communicatie 
 
Wereldkidz wordt schriftelijk geïnformeerd over de instemming met de jaarrekening 2018. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
 
De instemming met de jaarrekening 2018 heeft voor de gemeente geen financiële consequenties. 
De gemeente heeft geen direct bestuurlijk en financieel belang. Wel is er een indirect belang 
vanwege de (grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor de 
inwoners. 
 
20 augustus 2019 
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Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester


