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Zaaknummer : 884196  
Team : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Jaarverslag 2020 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
 
SAMENVATTING 
Jaarlijks biedt Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland de 
jaarrekening over het voorgaande jaar aan de gemeente aan. Het verslagjaar 2020 
is afgesloten met een negatief exploitatiesaldo. Dit was verwacht. De Stichting 
heeft in 2019 en 2020 stappen gezet om ervoor te zorgen dat op de langere termijn 
weer sprake zal zijn van een positief saldo. Ondanks het negatieve resultaat is de 
financiële positie nog steeds solide. 
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Wet Primair Onderwijs en statuten Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-
Kennemerland. 
 
BESLUIT B&W 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag van Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland. 
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk) 
 
AANLEIDING 
Op 24 juni jl. heeft de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) het Jaarverslag over 
2020 aan de gemeente aangeboden. Stopoz telt 9 negen scholen in de gemeente 
Bloemendaal (4), Haarlemmermeer (1), Heemstede (2) en Zandvoort (2). 
 
MOTIVERING 
Na de verzelfstandiging in 2005 is de rol van de gemeente bij het openbaar 
onderwijs sterk verminderd. De financiële bemoeienis is sinds de instelling van de 
Raad van Toezicht in 2016 beperkt tot het kennis nemen van de jaarrekening en 
de begroting. De gemeente stelt deze documenten niet vast en hoeft niet in te 
stemmen. Omdat de gemeente wel de hoeder van het openbaar onderwijs blijft, is 
het nog steeds wenselijk om bestuurlijk aangehaakt te blijven bij het reilen en 
zeilen van Stopoz. 
 
2020: een bijzonder jaar 
In dit jaar is er een bestuurswisseling geweest en heeft de continuïteit van het 
onderwijs door corona onder druk gestaan. De organisatie en de medewerkers 
hebben er samen voor gezorgd dat het onderwijs ook op afstand doorgang kon 
vinden en dat er op de scholen een plek was voor kwetsbare kinderen en voor 
kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Ook toen het fysieke onderwijs werd 
gegeven is van leerkrachten veel flexibiliteit gevraagd. Kortom 2020 was een 
bijzonder jaar maar in financieel opzicht toch ook wel een regulier jaar. 
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Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat  
Evenals voorgaande jaren is Stopoz er niet in geslaagd een sluitend resultaat te 
realiseren. Het begrote tekort van € 129.000 is uitgekomen op een tekort van  
€ 183.000. Een uitbreide toelichting op dit tekort is te vinden op pagina 35 e.v. van 
het bijgevoegde bestuursverslag. De oorzaak voor deze afwijking is het effect van 
diverse plussen en minnen die per saldo een extra tekort van € 50.000 opleveren. 
Op een totale omvang van baten van € 14 miljoen is het extra tekort gering.  
 
Raad van Toezicht voelt zich in control 
2020 is het jaar waarin, volgens de Raad van Toezicht, Stopoz weer de controle 
over de financiën heeft gekregen. De interim-voorzitter van het College van 
Bestuur heeft een nieuwe controller aangesteld en alle begrotingsposten en 
procedures zijn doorgelicht. Ook wordt er na een aanbestedingsprocedure met een 
nieuw accountantsbureau samengewerkt. Er is dus schoon schip gemaakt.  
Hoewel er ook voor 2021 een tekort wordt voorzien, heeft de RvT vertrouwen dat 
vanaf 2022 een neutraal exploitatieresultaat wordt behaald. De financiële 
kengetallen geven aan dat Stopoz nog steeds solide is.  

 
Toekomst Stopoz 
In 2021 heeft de Raad van Toezicht het Strategisch beleidsplan 2021-2025 
vastgesteld. Stopoz ziet dit als een nieuw begin. Met name op het gebied van 
behoud en werving van leraren zijn er volop uitdagingen de komende jaren. Deze 
zijn ook te vinden als het gaat om stabiele leerlingenaantallen en een gezonde 
omvang van de scholen. In elke gemeente is deze uitdaging weer anders. De RvT 
zoekt hierbij samenwerking met andere partners maar heeft geen fusieplannen. 
Stopoz is volgens de RvT in staat om zelfstandig de kwaliteit van het openbaar 
onderwijs hoog te houden. 
 
FINANCIËN 
De gegevens uit het jaarverslag zullen worden verwerkt in paragraaf Verbonden 
partijen van de gemeentebegroting. 
 
 
BIJLAGEN 

• Bestuursverslag Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
2020 


