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Onderwerp: Begroting 2011 Stichting 3Primair 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt goedkeuring te verlenen aan de begroting 2011 van de Stichting openbaar 
basisonderwijs 3Primair. 
 
2. Aanleiding 
De statuten van de Stichting openbaar onderwijs 3Primair bepalen dat het stichtingsbestuur de 
kaderbegroting voorlopig vaststelt voor 1 juni voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar. 
Na goedkeuring door de gemeenteraad stelt het bestuur de begroting definitief vast. Hiermee wordt 
de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs tot uitdrukking gebracht.  
 
De conceptbegroting 2011 is door 3Primair op 28 september aangeboden. De vragen en 
opmerkingen die de gemeente Ridderkerk daarover had zijn door de portefeuillehouder Onderwijs 
op 28 oktober 2010 in het Gemeentelijk Platform Toezicht ingebracht. Hier is ook het amendement 
inzake goedkeuring begroting 2010 van Stichting 3Primair van 21 januari 2010 en de brief van de 
gemeenteraad van 27 januari 2010 besproken (bijlage 1). 
 
Vervolgens heeft het schoolbestuur op 2 november 2010 de definitieve begroting aangeboden met 
daarbij een uitgebreide aanbiedingsbrief waarin ingegaan wordt op de vragen en opmerkingen van 
het Gemeentelijk Platform Toezicht (bijlage 2). 
 
3. Aspecten 
Het doel van het toezicht van de gemeente is: 

1. er op toezien dat het onderwijs volgens de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs 
wordt gegeven 

2. erop toezien dat de stichting de taken structureel kan uitvoeren met de beschikbare 
middelen 

3. dat invulling wordt gegeven aan de grondwettelijke taak van de lokale overheid, namelijk 
het geven van ‘voldoend onderwijs in een genoegzaam aantal scholen’. 

 
Voor verdere achtergrondinformatie verwijzen wij naar de Memo toezichtkader openbaar primair 
onderwijs die in januari 2010 aan de gemeenteraad is toegezonden (bijlage 3).  
 
Argumenten voor goedkeuring zijn:  

1.1 De begroting is tijdig aangeleverd. Hieraan is voldaan als de gemeenteraad voor 1 februari 
van het lopende begrotingsjaar de begroting heeft goedgekeurd. 

1.2 De begroting is inzichtelijk en sluitend. 
1.3 De begroting bevat een risicoparagraaf. Uit de risicoparagraaf blijkt dat het schoolbestuur 

zich bewust is van maatschappelijke en schoolspecifieke ontwikkelingen en geeft de wijze 
aan waarop hierop wordt geanticipeerd.  

1.4 Er is een meerjarenbegroting opgenomen. Deze laat voor 2014 een geringe overschrijding 
zien van ruim € 26.000. Deze overschrijding kan worden gedekt uit de algemene reserve. 
Bovendien geeft het schoolbestuur aan dat er een interne discussie wordt gevoerd over 
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ombuigingen en bezuinigingen waarover zij de externe toezichthouders medio maart 2011 
willen informeren.  
Hiermee is voldaan aan één van de drie voorwaarden die de gemeenteraad bij het 
goedkeuren van de begroting 2010 van 3Primair heeft aangekondigd te zullen stellen aan 
de begroting 2011 van 3Primair.  

1.5 Hoewel niet in de begroting is opgenomen of er kans bestaat op het stichten dan wel 
opheffen van openbare scholen, is duidelijk  dat hier in Ridderkerk geen sprake van is.  

1.6 Alhoewel in de begroting 2011 geen informatie is opgenomen over het meerjarig verloop 
van de reserves en de inzet daarvan in de begroting, blijkt uit de begeleidende brief dat het 
vermogen € 8.500.000 bedraagt en dat deze gezonde financiële vermogenspositie ervoor 
zorgt dat de noodzakelijke ombuigingen ten gevolge van diverse aspecten gedragen 
kunnen worden. Hiermee is voldaan aan de tweede van de drie voorwaarden die de 
gemeenteraad bij het goedkeuren van de begroting 2010 heeft aangegeven te zullen 
stellen aan de begroting 2011.  
Bij de jaarrekening wordt jaarlijks wel meer gedetailleerd inzicht gegeven in de opbouw van 
het vermogen en het meerjarig verloop daarvan.  

1.7 De gevolgen van de vervallen bruidsschat per 2012 zijn verwerkt. Hiermee is voldaan aan 
de derde van de drie voorwaarden waarvan de gemeenteraad bij het goedkeuren van de 
begroting 2010 heeft aangegeven te zullen stellen aan de begroting 2011.  

 
Met de overdracht van het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs aan de stichting is in het 
ondertekende risicoconvenant aangegeven dat “de stichting zich ervan bewust is dat de 
verantwoordelijkheid met inachtneming van wat in de statuten is geregeld over de scholen in 
kwestie per 1 januari 2007 bij de stichting berust”. Met de overdracht van deze bevoegdheid rust 
weliswaar bij de gemeente geen enkele inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar 
basisonderwijs, maar wel voor het reilen en zeilen van het openbaar onderwijs.  
 
Eventuele tekorten van Stichting 3Primair kunnen niet op de gemeente worden afgewenteld. 
 
Gezien het vermogen van Stichting 3Primair (€ 8.500.000) vormen toekomstige tekorten op de 
exploitatie geen direct risico voor het functioneren van het openbaar basisonderwijs.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
- 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Er zijn geen financiële consequenties. Eventuele tekorten van Stichting 3Primair kunnen niet op de 
gemeente worden afgewenteld. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen wonen  
Behandeld in de raad d.d.16 december 2010 
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