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Underwerp 

Begroting en jaarverslag en jaarrekening ROOBOL 

 

 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 

De begroting 2021 en het jaarverslag 2019 van de stichting ROOBOL. 

 

 

Koarte gearfetting 

Van de Stichting ROOBOL is het jaarverslag 2019 met daarin opgenomen de jaarrekening 2019, 

ontvangen. Vervolgens werd ook de begroting 2021 aangeboden.  
De toetsing door de gemeente is marginaal en bedoeld om de continuïteit van het openbaar 
onderwijs te kunnen garanderen.  
De hierbij te beoordelen stukken geven een positief beeld. 

 

Ynlieding 

De rol van de gemeenteraden richt zich op het (marginaal) toetsen of de continuïteit van het 

openbaar onderwijs in de gemeenten is gewaarborgd.  

 

Histoarje 

Sinds de statutenwijziging in 2014 zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad naar het 

openbaar onderwijs veranderd. ROOBOL is destijds overgestapt naar een raad van toezicht-

model. Zo benoemt de gemeenteraad vanaf dan de leden van de raad van toezicht (en niet meer 

de bestuursleden) en verdwijnt de bevoegdheid om de begroting en jaarrekening goed te keuren. 

 

Verder blijft wel voorbehouden aan de gemeente: 

• De bevoegdheid om goedkeuring dan wel instemming te verlenen bij het wijzigen van 

statuten. 

• De bevoegdheid om te beslissen over de opheffing van een openbare school.  

• De bevoegdheid, om in geval van ernstige taakverwaarlozing door de directeur-bestuurder 

of functioneren in strijd met de wet, zelf in het bestuur te voorzien en zo nodig de 

stichting te ontbinden. 
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Om zicht te kunnen houden op de financiële positie van ROOBOL is afgesproken dat de 

gemeenteraad jaarlijks de begroting en het jaarverslag ontvangt. De raad krijgt daarmee de 

gelegenheid een reactie te geven.  

 

Het jaarverslag en jaarrekening 2019 
De jaarrekening 2019 van de Stichting ROOBOL is voorzien van een controleverklaring van de 
accountant en is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 
Het jaarverslag geeft een positief beeld. Het jaar 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat 
ad € 415.734,--. Het resultaat is gunstig beïnvloed door onder andere:  
 

- een aanvullende bekostiging in december vorig jaar ter dekking van de cao-lasten voor 
2020; 

- een eenmalige bijzondere bekostiging naar aanleiding van het Convenant Aanpak 
lerarentekort van november 2019; 

- een hogere bijdrage vanuit het Samenwerkingsverband; 

- een niet begrote groeitelling van het aantal leerlingen; 

- hogere bijdrage voor onderwijsachterstanden.  

 

Begroting 2021  

De Coronacrisis heeft gevolgen voor de begroting. Extra kosten worden gemaakt voor 

schoonmaak en vervanging en het aanpassen van ventilatiesystemen zorgt voor een extra 

investering.  

Voor het wegwerken van leerachterstanden is in 2020 aan alle scholen subsidie toegewezen. Deze 

middelen zijn vooral aangewend voor de inzet van onderwijsassistenten in het schooljaar 2020 – 

2021.  

  

Tot en met 2024 begroot ROOBOL een negatief resultaat. In 2021 zal sprake zijn van een 

negatief resultaat van €428.180,00.  

Er wordt extra geïnvesteerd in de thema’s van het strategisch beleid. Het vermogen van ROOBOL 

is ruim toereikend om deze extra investeringen meerjarig op te vangen.  

De extra investeringen gaan vooral naar extra inzet van meer medewerkers en 

professionalisering.  

We constateren met genoegen volop aansluiting op de gezamenlijk met de gemeente gemaakte 

beleidskeuzes; zie ook daarvoor de toelichtende brief die als bijlage hierbij gaat.  

 

ROOBOL is een financieel gezonde organisatie met voldoende reserves.  

 

Kearnboadskip 

ROOBOL is een financieel gezonde organisatie met voldoende reserves.  

 

Konsekwinsjes 

De jaarstukken van stichting ROOBOL hebben geen financiële consequenties voor gemeente 

Achtkarspelen. 

 

Kommunikaasje 

De stichting ROOBOL wordt op de hoogte gebracht van de kennisgeving en dit voorstel. 

 

Ferfolchtrajekt 

Overeenkomstig artikel 17 en 18 van de statuten van de Stichting Roobol te Buitenpost wordt de 

begroting en het jaarverslag ter kennisname aan de raad voorgelegd.  

Aangezien er geen besluit door de raden hoeft te worden genomen wordt de raad door middel 

van toezending via de Lijst Ingekomen Stukken geïnformeerd.  

 

 

Buitenpost, Datum (datum van publicatie, vult griffie in) 
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