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Relevante stukken:
Op het RIS te raadplegen:
Raadsvoorstel en –besluit over het toezicht op het openbaar onderwijs
(zie raad 28-2-2006, agendapunt 24)
Toelichting:
Het is wettelijk voorgeschreven dat de raad zijn goedkeuring geeft aan dan wel zijn instemming
betuigt met de financiële jaarstukken van het openbare Johan de Witt-gymnasium.
Het college heeft de door het schoolbestuur ingediende jaarstukken positief beoordeeld en biedt
ze hierbij, vergezeld van een raadsvoorstel, aan.
Het is de taak van de CTOO de stukken te bespreken en de raad daarover van advies te dienen.
Bijgaand treft u de volgende stukken aan:
o
Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit
o
Bijlage 1: Aanvullende informatie t.b.v. de beoordeling van de jaarrekening 2005
o
Bijlage 2: Meerjarenformatieplan
o
Bijlage 3: Brief schoolbestuur over jaarrekening 2005 met bestuurlijke terugblik
o
Bijlage 3A: Financieel Jaarverslag 2005 (1-3 t/m 31-12) met accountantsverklaring
o
Bijlage 3B: Financiële Verantwoording 2005 (t/m 28-2) met accountantsverklaring
o
Bijlage 4: Brief schoolbestuur met begroting 2007 en meerjarenformatieplan personeel
t/m 2011
Commissie van toezicht op het openbaar onderwijs:
Aan de CTOO (vergadering 14 februari 2007) wordt voorgesteld de raad te adviseren over de
Jaarrekening 2005 en de begroting 2007.
Besluit CTOO 14 februari 2007:
De CTOO stelt vast dat er in de accountantsverklaring geen opmerking is gemaakt of de
jaarrekening 2005 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen
en of het resultaat over 2005 in overeenstemming is met algemeen aanvaarde grondslagen voor

1

financiële verslaglegging. Zij besluit dat in het aan te passen ontwerp-raadsbesluit dit, met het
oog op de jaarrekening 2006 e.v., zal worden verwoord. Het raadsvoorstel kan overigens met
een positief advies van de commissie als hamerstuk worden geagendeerd voor de
raadsvergadering van 6 maart a.s.
Besluit raad 6 maart 2007: De raad stemt unaniem in met het voorstel.
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