COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Jaarrekening 2011 van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle en Krimpen aan
den IJssel (OPOCK)
Te besluiten om
1. de raad voor te stellen de jaarrekening 2011 van de Stichting OPOCK goed te keuren
2. kennis te nemen van de managementrapportage over het eerste kwartaal 2012.
Inleiding
Het bestuur van de stichting OPOCK heeft de jaarrekening 2011 ter goedkeuring aan de
raad aangeboden. Tevens biedt OPOCK de managementrapportage over het eerste
kwartaal 2012 aan uw college aan.
Beoogd effect
Met de goedkeuring van de jaarrekening 2011 wordt het bestuur van OPOCK decharge
verleend.
Argumenten
1. De jaarrekening kan door de raad worden goedgekeurd
De jaarrekening is op 26 april 2012 ontvangen en gaat vergezeld van een verslag van de
door het schoolbestuur aangewezen registeraccountant. Het bestuur voldoet daarmee
aan het gestelde in de statuten.
2. Het college kan kennisnemen van de eerste marap 2012
De eerste marap 2012 toont aan dat OPOCK de zaken inmiddels op orde heeft en de
weg naar boven, uitgestippeld in de notitie Herstel van Balans, is ingeslagen. Het bestuur
voldoet aan de gemaakte afspraken over de bij uw college in te dienen
kwartaalrapportages.
Kanttekeningen
Geen.
Financiën
1. De jaarrekening 2011
Vorig jaar is de financiële situatie van OPOCK uitgebreid aan de orde geweest. De
gemeenteraad heeft toen, onder andere naar aanleiding van de door OPOCK aangeboden
nota Herstel van Balans, de begroting 2011 met een voorzien tekort van € 880.000
goedgekeurd.
OPOCK heeft de in de nota Herstel van Balans aangekondigde bezuinigingsmaatregelen
getroffen, met als resultaat dat de jaarrekening 2011 met een veel minder negatief sluit dan
voorzien: € 277.000. De algemene reserve ultimo 2011 bedraagt € 3 miljoen, en blijft
daarmee iets onder het maximum dat de rijksinspectie (commissie Don) als norm stelt.
Het verschil tussen het begrote en werkelijke resultaat is met name te verklaren uit hogere
rijksbijdragen en lagere personeelslasten. Verder is van de huisvestingskosten van twee
Capelse scholen, die het schoolbestuur in eerste aanleg als overschrijding had aangemerkt,
gebleken dat deze voor vergoeding door de gemeente Capelle aan den IJssel in aanmerking

komen.
2. Eerste marap 2012
Ook de eerste kwartaalrapportage 2012 laat een gunstig beeld zien. OPOCK verwacht het
jaar 2012 af te sluiten met een voordelig saldo van € 250.000 (begroot was € 115.000
negatief).
Communicatie
Het college in Capelle aan den IJssel heeft op 10 juli 2012 een overeenkomstig besluit
genomen.
Het stichtingsbestuur wordt schriftelijk geïnformeerd over de besluiten.
Uitvoering

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief aan het college met jaarrekening, accountantsverslag en marap
2. Aanbiedingsbrief aan de raad met jaarrekening.
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