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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. Het college voorziet u vervolgens hierover van advies ten behoeve van
instemming respectievelijk goedkeuring.
In dit raadsvoorstel treft u aan ons advies naar aanleiding van de jaarrekening 20051 en de
begroting 2007 van de stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht.
Voor het beoordelen van de jaarrekeningen en begrotingen van de stichting Openbaar Primair
Onderwijs Dordrecht en de stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht, wordt nog op
aanvullende informatie gewacht. Om de behandeling van de financiële stukken van het Johan de
Witt-gymnasium niet langer op te houden, worden deze nu afzonderlijk aan u voorgelegd. Voor de
toekomst zijn/worden afspraken gemaakt met de stichtingen om de behandeling van de financiële
stukken te versnellen.
Inleiding
Overeenkomstig artikel 42b van de Wet op het voortgezet onderwijs heeft het bestuur van de
stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht de jaarrekening 2005 en de begroting 2007
aangeboden aan de gemeenteraad ter instemming respectievelijk goedkeuring.
De jaarrekening hebben wij ontvangen op 1 mei 2006, ruim vóór de statutaire datum van 1 juni
2006. De begroting hebben wij ontvangen op 23 oktober 2006, né de statutaire datum van
1 oktober 2006. Dit laatste heeft geen materiële gevolgen voor de gemeente en derhalve stellen we
u voor om aan deze te late indiening geen gevolgen te verbinden. Overigens, hebben we in een
overleg het belang van tijdige indiening besproken.
Bij het beoordelen van de jaarrekening en 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 jaarrekening op de volgende onderdelen getoetst:
1. is er sprake van een materieel evenwicht, met andere woorden: worden structurele lasten
gedekt door structurele baten?
2. is een goedkeurende accountantsverklaring bijgevoegd?
3. 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?
4. zijn de voorzieningen deugdelijk onderbouwd?
De begroting hebben wij getoetst op de volgende aspecten:
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
blijkens 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?
1 Aangezien het bestuur van het gymnasium per 1 maart 2005 is verzelfstandigd, betreft het jaarverslag de periode van
1 maart tot en met 31 december 2005.
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3. zijn eventuele stelposten/taakstellingen in de begroting deugdelijk onderbouwd en op
programmaniveau ingevuld?
Oordeel
In het kader van onze toets hebben wij de bovenstaande vragen als volgt beantwoord:
Jaarrekening
1. Er is sprake van een materieel evenwicht. De stichting heeft het jaar 2005 afgesloten met een
positief exploitatieresultaat.
2. Bij de jaarrekening is een verklaring gevoegd van een accountant, waarin wordt opgemerkt dat
de financiële verantwoording voldoet aan de eisen die de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap daaraan stelt. In de verklaring is geen opmerking gemaakt over het feit of de
jaarrekening al dan niet een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het
vermogen op 31 december 2005 en het resultaat over 2005 in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben hierover
contact opgenomen met de accountant die op verzoek van de stichting de financiële
verantwoording heeft beoordeeld. De accountant geeft aan hier geen formele uitspraak over te
kunnen doen. De verzelfstandiging van de stichting per 1 maart 2005 is door de Onderwijs
Service Groep niet direct per die datum afgewikkeld in de boekhouding. De beginbalans per
1 maart 2005 is daarom financieel-technisch gezien niet correct. Hierdoor kan het bedoelde
oordeel niet worden gegeven. Bij de jaarrekening 2006 zal dit probleem zich niet meer
voordoen. Dan zal ook een oordeel kunnen worden geveld of de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van het vermogen en resultaat.
3. De relevante risico's zijn ondervangen door voorzieningen. Voor het beoordelen van dit aspect
hebben wij de stichting om aanvullende informatie gevraagd. Hiervoor verwijzen wij naar
bijlage 1 bij dit voorstel.
4. De voorzieningen zijn onderbouwd en toereikend om te voldoen aan toekomstige verplichtingen.
Voor het beoordelen van dit aspect heeft de stichting aanvullende informatie verstrekt. Hiervoor
verwijzen wij naar bijlage 1 bij dit voorstel.
Begroting
1. Er is sprake van een materieel evenwicht.
2. De relevante risico's zijn ondervangen door voorzieningen. Voor informatie hierover wordt
verwezen naar punt 3 hierboven van het oordeel over de jaarrekening 2005.
3. Er zijn geen stelposten/taakstellingen in de begroting opgenomen.
Conclusie
Op basis van onze toets, concluderen wij dat zowel de jaarrekening 2005 als de begroting 2007
voldoende zicht bieden op de financiële continuïteit van de stichting Johan de Witt-gymnasium te
Dordrecht.
Ontwerp besluit
Op basis van onze beoordeling adviseren wij u:
1. de jaarrekening 2005 van de stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht goed te keuren
en in te stemmen met de begroting 2007;
2. de stichting te informeren over uw besluit.
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