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Samenvatting
Op basis van onze toets, concluderen wij dat de begroting 2013 van Stichting
Johan de Witt-gymnasium voldoende zicht biedt op de financiële continuïteit van
de stichting» De stichting heeft in de begroting voor 2013 een positief
exploitatieresultaat van € 109,134,- opgenomen. Voorgesteld wordt goedkeuring
te verlenen aan de begroting 2013 van Stichting johan de Witt-gymnasium te
Dordrecht, Tevens wordt voorgesteld kennis te nemen van de
meerjarenbegroting 2013-2016,
1. Wat Is de aanleiding?
Op 28 februari 2006 heeft u in het kader van het toezicht op het openbaar
onderwijs, besloten jaarrekeningen en begrotingen van de stichtingen voor
openbaar onderwijs in Dordrecht te laten beoordelen door het college. Twee van de
besturen hebben inmiddels gekozen voor een Raad van Toezicht. Voor deze twee
besturen is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het goedkeuren van de
begroting en met het Instemmen van de jaarrekening. Stichting Johan de W ittgymnasium heeft hier niet voor gekozen en om die reden is deze
verantwoordelijkheid aan de raad. De gemeente is grondwettelijk verantwoordelijk
voor voldoende openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen. Het college
kijkt bij het beoordelen van de jaarrekeningen en begrotingen dan ook naar de
financiële continuïteit van de stichtingen.
Het college voorziet u vervolgens hierover van advies ten behoeve van instemming
respectievelijk goedkeuring. Statutair is bepaald dat de stichtingen de
jaarrekeningen jaarlijks vóór 1 juni en de begrotingen vóór 1 oktober aanbieden
aan de raad.
In dit raadsvoorstel treft u aan ons advies naar aanleiding van de begroting 2013
van Stichting Johan de Witt-gymnasium.
2, Wat willen we bereiken?
Overeenkomstig artikel 42b van de Wet op het voortgezet onderwijs heeft het
bestuur van Stichting Johan de Witt-gymnasium de begroting 2013 aangeboden
aan de gemeenteraad ter instemming.
Statutair is bepaald dat de begroting jaarlijks wordt aangeboden vóór 1 oktober,
Wij hebben de financiële documenten op 27 september 2012 (statutaire datum:
1 oktober 2012) ontvangen. Vervolgens zijn er vanuit de ambtelijke ondersteuning
schriftelijk vragen geformuleerd ter verduidelijking.
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3. Wat gaan we daarvoor doen?
Bij het beoordelen van de begroting hebben wij, gezien de grondwettelijke
verantwoordelijkheid van de gemeente voor voldoende openbaar onderwijs In een
genoegzaam aantal scholen, gekeken naar de financiële continuïteit van de
stichting.
Wij hebben de aangeboden documenten op de volgende aspecten getoetst.
1, Is er sprake van een materieel evenwicht, met andere woorden: Worden
structurele lasten gedekt door structurele baten? Wanneer er geen sprake is
van een materieel evenwicht, is dan door middel van een meerjarenraming
aannemelijk gemaakt dat dit evenwicht In de eerstvolgende jaren tot stand zal
worden gebracht?
2, Is er sprake van Inzicht in relevante risico's voor het weerstandsvermogen; dit
zijn risico's van materieel belang die niet zijn ondervangen door bijvoorbeeld
voorzieningen?
3, Zijn eventuele stelposten/taakstellingen In de begroting deugdelijk onderbouwd
en op programmaniveau ingevuld?
Voor de beantwoording van deze vragen hebben wij ons gebaseerd op de
aangeboden begroting. Daarnaast hebben wij enkele vragen ter verduidelijking
voorgelegd aan de ambtelijke secretaris van het bestuur van de stichting.
Oordeel
In het kader van onze toets hebben wij de bovenstaande vragen als volgt
beantwoord:
• In de begroting 2013 zijn geen stelposten/taakstellingen opgenomen.
Het resultaat is in 2013 € 109.134,- maar daalt tot € 3*425,- in 2016.
• Het begrote resultaat 2013 is hoger dan dat van 2012 door o.a. het verhogen
van de vrijwillige ouderbijdrage en de verplichte ouderbijdrage voor deelname
aan Cambridge Engels. Daarnaast wordt door lestoedeling van docenten in
lagere salarisschalen bespaard. Bij de vergoeding van het lesmateriaal is
uitgegaan van het huidige aantal leerlingen, vanwege de daling van het aantal
leerlingen is hier ook een besparing,
• Op 27 september 2012 heeft de gemeente de meerjarenbegroting 2013-2016
ontvangen. De meerjarenbegroting laat geen grote verschuivingen zien over de
jaren. De belangrijkste wijziging is de post afschrijvingskosten die in 2013 op 0
staat en In 2014 t/m 2016 op € 102.500,-. Daarnaast is in de
meerjarenbegroting slechts rekening gehouden met een dotatie van € 35.000,—
in het onderhoudsfonds, hetgeen te laag is. Er zal na de oplevering van de
nieuwbouw een meerjaren onderhoudsplan worden gemaakt, waarin een reële
opgave zal worden opgenomen.
Het beg roting resultaat is laag daar het saldo niet groot is en bij een tegenvaller
snel negatief zal worden. Van belang is hoe sterk de reservepositie is. Deze wordt
als gevolg van de nieuwbouw een stuk lager. Het bestuur zal naar aanleiding van
het raadsbesluit over de jaarrekening 2011 een kwartaalrapportage maken voor de
gemeenteraad. Hierin zijn de vorderingen van de nieuwbouw te volgen en zullen
ook de financiële aspecten worden uitgelegd. De stichting hoeft geen lening af te
sluiten voor de nieuwbouw.
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a. Inspraak en communicat ie
Voor de beantwoording van deze vragen hebben wij ons gebaseerd op de
aangeboden beg roting . Daarnaast hebben wij enkele vragen ter verduidelijking
voorgelegd aan de ambtelijk secretaris van het bestuur van de stichting.
b. Vervolgtraject besluit vorming
Na goedkeuring van de begroting zal de stichting hiervan op de hoogte g esteld
worden.
c. Incluslefheleid
Niet van toepassing.
4, Wat mag het kost en?
Niet van toepassing.
5. Fat ale besllsdat um
Niet van toepassing.
6.
-

Bij dit raadsvoorst el horen de volgende bijlagen:
ontwerp besluit;
beg roting 2013 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht;
meerjarenbeg roting 2013-2016 Stichting Johan de Witt-gymnasium te
Dordrecht;
- g espreksverslag met het bestuur op 14 december 2012.
7, Voorst el
Wij stellen u voor:
1. g oedkeuring te verlenen aan de begroting 2013 van Stichting Johan de
Witt-gymnasium te Dordrecht;
2. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2013-2016 van Stichting Johan de
Witt-gymnasium te Dordrecht.

Het college van Burg emeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris
,
de burg emeester
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M.M. van der Kraan
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