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1. Voorstel 
 
De raad wordt voorgesteld goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2008 en de begroting 
2009 van de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse waarden. 
 
2. Aanleiding 
 
De stichting verzorgt openbaar onderwijs in de regio Oost-IJsselmonde op alle niveaus en in 
sectoren van het voortgezet onderwijs in de gemeenten Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Nederlek, Ridderkerk en Zwijndrecht.  
In de statuten van de stichting is voorzien in een platform gemeentelijk toezicht, met daarin 
vastgelegde taken.  
De stichting openbaar onderwijs kent een platform gemeentelijk toezicht. Het platform is 
samengesteld uit de portefeuillehouders onderwijs van de colleges van burgemeester en 
wethouders van de deelnemende gemeenten, 
Het platform heeft tot taak een advies voor te bereiden ten behoeve van de afzonderlijke 
gemeenteraden ten aanzien van onderstaande zaken. Het coördineert bijgevolg de uitvoering van 
de volgende wettelijke taken en bevoegdheden, die aan de gemeenteraden blijven voorbehouden: 
 toezicht houden op het bestuur van de algemene directie; 
 benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de algemene directie; 
 ontbinding van de stichting; 
 goedkeuren van de begroting en de rekening van de stichting. 
Het platform heeft de betrokken gemeenteraden geadviseerd de jaarrekening 2008 en de begroting 
2009 van de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse waarden goed te keuren. 
 
3. Aspecten 
 
Beide documenten kunnen gelijktijdig ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  
Aan de schoolorganisatie wordt meegegeven om de aanbieding van de financiële stukken –zo veel 
mogelijk- parallel te laten verlopen met de P&C cyclus die de gemeente hanteert. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Het besluit van de raad wordt schriftelijk medegedeeld aan de Stichting Onderwijsgroep Zuid-
Hollandse waarden, alsmede aan de besturen van de andere deelnemende gemeenten. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Jaarrekening 2008  
Het boekjaar 2008 wordt afgesloten met een positief resultaat, dat wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve. 
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Begroting 2009 
De begroting 2009, alsmede de meerjarenbegroting tot en met 2013 zijn sluitend, met een 
taakstellende bezuiniging van € 300.000,-- op de categorie materieel. 
In de toelichting op hoofdlijnen geeft de school aan dat, om de begroting sluitend te krijgen, 
beleidsmatig een aantal maatregelen moet worden genomen. Voor 2009 wordt onder andere 
ingestoken op:  
 Extra maatregelen op het gebied van kostenbeheersing. 
 Verbeterde sturing en beheersing met behulp van kengetallen en budgetten. 
 Verlaging van de begroting op materiële budgetten met ca. € 300.000,--. 
 Structurele wijziging van groeperingsvormen om de gemiddelde klassen lesgroepbezetting te 

verhogen. 
De voorgenomen maatregelen hebben in 2009 reeds positief uitgewerkt, inmiddels is sprake van 
een 0-positieve situatie.  
In de meerjarenbegroting wordt dit beleid voortgezet. Voorts is de meerjarenbegroting opgesteld op 
basis van uitgangspunten die voor een groot deel worden bepaald door leerlingentellingen, 
beschikkingsnormen en CAO. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven  
Behandeld in de raad d.d. 26 november 2009  
b.jansen@ridderkerk.nl/424/TB 


