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1. Voorstel 

• Kennis te nemen van de begroting 2021 van Scholengroep OPRON en Ultiem onderwijs 

• Voor geen van de schoolbesturen een zienswijze te formuleren    

 

2. Inleiding 

De schoolbesturen van het Openbaar Primair onderwijs binnen onze gemeente hebben hun 

begroting voor 2021 ingediend. Via de begroting het jaarverslag en de jaarrekening voert de 

gemeenteraad op afstand extern toezicht uit op de  besturen die de scholen voor het openbaar 

onderwijs in onze gemeente in stand houden.  

 

De Raad van Toezicht van de schoolbesturen stelt een begroting vast. Het financiële toezicht berust 

bij de Inspectie van het Onderwijs, maar de financiële situatie van het openbaar basisonderwijs is 

ook van gemeentelijk belang. Het is immers zo dat het in stand houden van een 'genoegzaam aantal 

scholen' mogelijk in gevaar komt als de scholengroep in financieel zwaar weer belandt. Een 

genoegzaam aantal scholen betekent in praktijk dat als ouders dat willen, er binnen en straal van 

tien kilometer openbaar onderwijs aangeboden moet worden. 

Gemeenten kunnen naar aanleiding van de jaarstukken een zienswijze indienen als het nodig is om 

een bestuur formeel te attenderen op geconstateerde zorglijke ontwikkelingen. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De raad neemt kennis van de begrotingen van het Openbaar Primair onderwijs binnen onze 

gemeente. Via de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening houden we extern toezicht op de 

schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in onze gemeente in stand houden. 
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4. Bevoegdheid van de raad 

Extern toezicht. 

5. Beoogd effect 

Naleving zorgplicht Openbaar onderwijs, conform artikel 48 van de Wpo. 

6. Historische context 

Scholengroep OPRON 

Scholengroep OPRON verzorgt openbaar basisonderwijs in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en 

Midden-Groningen.  In Midden-Groningen heeft OPRON scholen in Noordbroek, Zuidbroek en 

Muntendam. Sinds 1 januari 2020 vallen ook de scholen uit Siddeburen, Schildwolde onder OPRON.  

Stichting Ultiem 

Met ingang van 2018 is het openbaar basisonderwijs in voormalig gemeente Hoogezand-Sappemeer 

verzelfstandigd en ondergebracht in een stichting, Stichting Ultiem. Binnen de stichting zijn 11 

scholen voor openbaar primair onderwijs in Hoogezand, inclusief 3 scholen die voorheen onder 

Stichting OPOS vielen. De school voor speciaal onderwijs, De Sterren, valt sinds 2019 onder RENN4. 

Argumenten 

Scholengroep OPRON 

De begroting voor 2021 en het meerjarenperspectief voor de jaren 2022 tot en met 2024 laten 

positieve begrotingssaldi zien. 

De aangeleverde kengetallen vallen grotendeels binnen de als norm gestelde waarden. De 

liquiditeit (norm van 1,5 tot 2,0; voor 2021 verwacht OPRON 1,76), solvabiliteit (norm van 25 - 50 

procent; voor 2021 verwacht OPRON 65,4 procent) en rentabiliteit (norm van 0 - 5 procent; voor 

2021 verwacht OPRON 0,24 procent) vallen binnen de gestelde normen. Alleen het 

weerstandsvermogen (norm van 5 - 20 procent) valt met 2,8 procent voor 2021 naar verwachting 

onder de norm. In de periode tot en met 2025 loopt het weerstandsvermogen echter wel weer op 

richting de norm van vijf procent. Het geringe weerstandsvermogen wordt voornamelijk verklaard 

door de afname van het leerlingenaantal, een toename van de geplande investeringen en een 

daarmee samenhangende toename van de vaste activa 

Middels de daarvoor ingerichte voorportaalfunctie worden bevindingen van de drie betrokken 

gemeenten op elkaar afgestemd. Scholengroep OPRON heeft afdoende antwoord gegeven op de 

door het ambtelijk voorportaal geformuleerde vragen (bijlage). 

De aangeleverde begroting voor 2021 is geen aanleiding om een zienswijze te formuleren. Zowel de 

begroting voor 2021 als ook het meerjarenperspectief voor de jaren 2021 tot en met 2023 laat een 

positief begrotingsresultaat zien. Ook de aangeleverde kengetallen vallen grotendeels binnen de als 

norm geldende waarden. 

Stichting Ultiem  

Het resultaat van 2021 is €370.000 negatief. In de begroting wordt dit grotendeels toegelicht. 

Daarnaast heeft Ultiem een toelichting gegeven op deze cijfers (bijlage 4).  

Het negatieve resultaat is voor een groot deel te verklaren door incidentele lasten.  Het betreft 
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extra kosten in verband met corona en coaching en begeleiding van IB-ers. Als deze incidentele 

bedragen buiten beschouwing worden gelaten, dan resteert een resultaat van €159.000 negatief. 

Daarnaast is met ingang van 1 augustus 2021 geen vergoeding van de combifunctionaris meer 

opgenomen, maar dit is formatief nog niet opgelost.  

Naast deze incidentele posten worden er door Stichting Ultiem een aantal beleidsrijke keuzes 

gemaakt die ten goede komen aan het onderwijs. De keuze met het grootste effect betreft de 

investeringen in de verouderde ICT-infrastructuur om deze te moderniseren. Daarnaast wordt ook 

het meubilair in fases vernieuwd. In 2021 zijn hierdoor de afschrijvingslasten voor meubilair al 

hoger dan voorheen. 

 

De kengetallen solvabiliteit en liquiditeit zitten boven de norm en zijn goed. Op het 

weerstandvermogen zit Ultiem in 2022 en 2023 onder de norm. Dit komt onder andere doordat een 

aanzienlijk deel van het eigen vermogen is aangewend voor investeringen. Het aandeel van het 

eigen vermogen dat voor andere doelen kan worden aangewend is in deze jaren lager dan in andere 

jaren. In de jaren daarna zal de boekwaarde van de activa verder afnemen, en stijgt het 

weerstandsvermogen weer. Ook een negatief exploitatieresultaat heeft een neerwaarts effect op 

het weerstandsvermogen. In 2025 duikt het kengetal vooral door de vervangingsinvesteringen in ICT 

weer onder de 5%. 

 

Het negatieve resultaat in het meerjarenperspectief wordt onder meer verklaard door de inzet van 

een extern adviseur in verband met de versterkingsopgave en de verschillende 

nieuwbouwprojecten. Verwachting is dat dit nog nodig is voor een periode van 3 jaar. Daar staan 

nog verwachte inkomsten vanuit de NCG tegenover. Deze inkomsten zijn nog niet meegenomen in 

de begroting. 

Ook is er sprake van een negatieve bijstelling van de leerlingenprognose voor de scholen uit de 

voormalige gemeente Slochteren en de Nico Bulderschool. De personele inzet zal hier op termijn op 

worden aangepast, dit is opgenomen als bezuinigingstaakstelling.  

 

In een bestuurlijk overleg met wethouder Drenth is er door de bestuurder een toelichting gegeven 

op de begroting 2021 en het toekomstperspectief. Op basis van de toelichting (bijlage 4) en het 

gesprek met de bestuurder van Stichting Ultiem zien wij geen aanleiding om een zienswijze in te 

dienen.  

 

7. Kanttekeningen en risico’s 

Geen.  

8. Financiële paragraaf 

De Stichtingen voor openbaar onderwijs zijn zelfstandig. De financiële ontwikkelingen van de 

stichtingen zijn op dit moment niet van invloed op de gemeentelijke financiën. 

 

9. Communicatie 

Betrokken schoolbesturen worden na behandeling in de raad op de hoogte gebracht van het besluit. 

 

10. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De wethouder onderwijs heeft met alle bestuurders enkele keren per jaar overleg. Via dit overleg 

kunnen eventuele relevante tussentijdse ontwikkelingen  worden gedeeld. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Begroting scholengroep OPRON en meerjarenraming 2020-2023  

2 Vragen en antwoorden naar aanleiding van de begroting van OPRON. 

3 Begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2024 van Ultiem onderwijs  

4 Toelichting Stichting Ultiem op begroting.  

5 Concept raadsbesluit. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


