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Onderwerp  : Jaarstukken 2012 Reflexis Openbaar Basisonderwijs 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Kennisnemen van het bestuursverslag 2012. 
2. Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2012. 
 

 
Aanleiding 
Van het schoolbestuur “Reflexis openbaar basisonderwijs” is het jaarverslag en de jaarrekening ontvangen 
over het jaar 2012 
 
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 
na verzelfstandiging houdt de gemeente als extern toezichthouder een grondwettelijke verantwoordelijkheid 
voor de instandhouding van het openbaar onderwijs. De 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 uw raad, zijn: 

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

• het goedkeuren van de begroting en 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.  
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Ingevolge de statuten wordt de jaarrekening van het voorgaande jaar, vergezeld van een verslag en 
accountantsverklaring, ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden. Dit geeft 
de gemeente de mogelijkheid haar toezichthoudende taak uit te voeren en 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 Het bestuurverslag voldoet aan de bij wet gestelde eisen zoals vastgelegd in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs. 
Het verslag geeft de in 2012 doorlopen ontwikkelingen op de onderdelen bestuur, organisatie en 
onderwijs aan. In algemeenheid valt te melden dat de gevolgen van overheidsbezuinigingen en 
krimp worden gevoeld. Om het toekomst perspectief in beeld te brengen is door het bestuur de 
notitie “Ontwikkelen naar vermogen” opgesteld en zijn verkennende gesprekken tot bestuurlijke 
schaalvergroting met drie andere onderwijsorganisaties in het voedingsgebied opgestart. 

2.  
2.1  De jaarrekening geeft een getrouw beeld van vermogen en het resultaat. 

De begroting van 2012 liet een negatief resultaat zien van afgerond € 276.429,--. Uiteindelijk 
resulteert voor de jaarrekening een negatief saldo van € 84.634,--, een verschil van € 191.795 met 
de begroting. Het negatief resultaat over het boekjaar 2011 bedroeg € 286.897,--. Het terugdringen 
van het tekort is het effect van de in 2012 op basis van de notitie “Ontwikkeling naar vermogen” 
doorgevoerde beleidswijzigingen. Het negatief resultaat is ten laste van de algemene reserve 



gebracht. De algemene reserve is voldoende groot ter afdekking van de algemene en personele 
risico’s.  

 
2.2.  De accountant heeft een goedkeuring afgegeven 

 
 

 
Kosten, baten, dekking 
 
De jaarrekening 2012 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. 
 
Uitvoering 
 
 
Evaluatie/verantwoording 
Vindt plaats in het bestuurlijk overleg met de portefeuillehouders van de 4 deelnemende gemeenten. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


