
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 5 
12ini01900 
 
1. Onderwerp: 
 

Vaststelling bestuursverslag en jaarrekening 2011 van Reflexis Openbaar 
Basisonderwijs  

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

27 september2012 

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek   

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

1. Kennis nemen van het bestuursverslag 2011. 
2. Instemmen met de jaarrekening 2011. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Bestuursverslag en jaarrekening 2011 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: C.M. Sluiter - Kuilwijk 

13 Meer informatie 
bij:  

H. Kolenbrander, tel. (0315) 292 404 
E-mail: h.kolenbrander@oude-ijsselstreek.nl 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 27 september 2012.  

 

Bundelnummer : 5  
 

12int00691 
 

 
Onderwerp : Vaststelling bestuursverslag en jaarrekening 2011 Reflexis Openbaar 

 basisonderwijs. 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Kennisnemen van het jaarverslag 2011. 
2. Instemmen met de jaarrekening 2011. 
 
 
Aanleiding 
 
Van het schoolbestuur Reflexis openbaar basisonderwijs is het jaarverslag en de jaarrekening 2011 
ontvangen. 
 
Per 1 januari 2000 is het bestuur van de openbare basisscholen in de (huidige) gemeenten Aalten, 
Montferland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek overgedragen aan de openbare rechtspersoon Reflexis. Ook  
bij verzelfstandiging houdt de gemeente als extern toezichthouder een grondwettelijke verantwoordelijkheid 
voor de instandhouding van het openbaar onderwijs. Deze taken en bevoegdheden richten zich op het 
waarborgen van de continuïteit en op de handhaving van het specifieke karakter van het openbaar 
onderwijs. 
 
Taken en bevoegdheden van de gemeenteraad: 

• het besluiten over de opheffing van de openbare school, waaronder de opheffing van een 
openbare nevenvestiging; 

• het goedkeuren van de begroting en het instemmen met de jaarrekening; 
• het benoemen van de bestuursleden van de stichting/rechtspersoon openbaar onderwijs; 
• verslag doen van de staat van het openbaar onderwijs; 
• het voorzien in het bestuur van de openbare scholen als het schoolbestuur haar taken ernstig 

verwaarloost of functioneert in strijdt met de wet; 
• het instemmen met een statuten wijziging.  

 
Op 3 juli 2012  zijn de jaarstukken besproken in het jaarlijks overleg met het schoolbestuur en de 
portefeuillehouders onderwijs van de deelnemende gemeenten. 

   
Wat wordt met beslissing bereikt 
. 

• Ingevolge de statuten moet het jaarverslag en jaarrekening ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan de deelnemende raden. Dit geeft de gemeenteraad de bevoegdheid de financiële positie 
van het schoolbestuur te bewaken. De goedkeuring strekt het bestuur tot decharge. 

 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Bestuursverslag ,algemeen beleid. 

Het verslag geeft de in 2011doorlopen ontwikkelingen op de onderdelen bestuur, organisatie en 
onderwijs in grote lijnen aan. Door wijziging van de Wet op het primair onderwijs zijn per 1 augustus 
2011 de functies van bestuur en toezicht gescheiden. Het jaarverslag voldoet aan de bij wet 
gestelde eisen zoals vastgelegd in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.  

 
2.1   Bestuursverslag, jaarrekening. 

De jaarrekening 2011 sluit met een negatief saldo van €  286.879,--. Het resultaat is verdeeld over 
de algemene en bestemmingsreserve. Deze reserves zijn voldoende groot. Voor de jaarrekening is 
een accountantsverklaring afgegeven. Hierin wordt aangegeven dat de jaarrekening voldoet aan 
het onderwijscontroleprotocol van OC&W en een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen en het resultaat over 2011. 



2.         Voor de jaarrekening is  
                                                                                       

Kanttekeningen 
a. Toekomstparagraaf:                                                                                                                      

Ook Reflexis ondervindt de nodige gevolgen financiële gevolgen van landelijke ontwikkelingen:   
onvoldoende indexeren van materiële bekostiging, achterblijven van personele bekostiging op de 
werkelijke personele lasten. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden wordt onder andere 
gekeken naar samenwerking met andere schoolbesturen. Daartoe zijn inmiddels oriënterende 
gesprekken geopend met een drietal onderwijsorganisaties in het voedingsgebied.  
 
 

Kosten, baten, dekking 
 
De jaarrekening 2011 van Reflexis heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.  
 
Uitvoering 
 
 
Evaluatie/verantwoording: 
 
Jaarlijks in het schoolbestuuroverleg met portefeuillehouders van de 4 deelnemende gemeenten. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


	Voorblad 
	Reflexis - RVS Jaarverslag en jaarrekening 2011 Reflexis.pdf

