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Kernpunten vergadering 20 april 2020: 

Aanwezig 

Algemeen bestuur 

Philip Geelkerken (voorzitter), Mohamed Acharki, Marianne van den Anker, Hamit Karakus, 

Focco Vijselaar 

 

College van bestuur 

Huub van Blijswijk (voorzitter), Renata Voss 

 

Rob van Butselaar (concern-controller) 

Rianne van Dijk (waarnemend bestuurssecretaris) 

 

Afwezig 

Algemeen bestuur 

Jessica van Wingerden  

 

 

Mededelingen uit: 

 

College van bestuur 

- Terugkoppeling actiepunt herontwikkeling schoolpleinen 

Er zijn recentelijk onderzoeken geweest naar de heilzaamheid van groen in de omgeving, dit 

leidde tot projecten als Operatie Steenbreek. Op grond daarvan heeft het algemeen bestuur 

geïnformeerd hoe er bij BOOR wordt gewerkt aan de herontwikkeling van schoolpleinen. In de 

schriftelijke terugkoppeling is de werkwijze bij BOOR kort toegelicht, en staat een overzicht 

van recent uitgevoerde/op handen zijnde projecten. Het algemeen bestuur heeft geen 

aanvullende vragen.  

 

- Terugkoppeling actiepunt lokale politiek 

Naar aanleiding van de bespreking van het agendapunt moties in de vergadering van 10 

februari 2020 zijn actuele onderwerpen voor het onderwijs in Rotterdam opgehaald en 

weergegeven in de inventarisatie. Er is bij vermeld op welke manier er aandacht voor wordt 

gevraagd van de lokale politiek. Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de 

inventarisatie. 

 

- Terugkoppeling inzet werkdrukmiddelen 

De notitie gaat in op de beschikbare werkdrukmiddelen en beschrijft enkele concrete 

voorbeelden van hoe onze scholen deze middelen benutten om de werkdruk aan te pakken. 
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Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de notitie en er zijn geen aanvullende 

vragen.  

 

10. Jaarverslag en jaarrekening 2019 

Op 23 maart heeft er een goede en intensieve Teams-bespreking met de auditcommissie en 

de accountant plaatsgevonden. Dit leidde tot een positief advies van de auditcommissie aan 

het algemeen bestuur.  

 

De accountant geeft aan dat de crisis die is veroorzaakt door covid-19 ook implicaties heeft 

voor de jaarafsluiting in de onderwijssector, daartoe zijn guidances afgegeven door diverse 

instanties. Naar aanleiding daarvan is er op vier plaatsen een passage toegevoegd (twee in de 

continuïteitsparagraaf en twee in de jaarrekening, bij de kop algemeen - continuïteit en op 

pagina 114). Voordat er goedkeuring wordt gegeven moet er een consultatie plaatsvinden. 

Een andere instelling was nog net voor, die consultatie wordt nu voor de hele sector gebruikt 

en vereist daarom voor BOOR nog één aanscherping in hoofdstuk 4. De accountant verwacht 

vervolgens einde deze week goedkeuring te kunnen geven.  

 

De observatie van de accountant is:  

- dat er een stijgende lijn zit in de kwaliteit van het jaarwerk en dat er sprake is van een 

goede samenwerking; 

- de centrale controle neemt toe bij BOOR, de accountant waardeert dat positief;  

- BOOR heeft juist gehandeld door de 7,1 miljoen die eind 2019 kwam voor lasten die in 

2020 vallen in een bestemmingsreserve te zetten. De middelen mogen niet worden 

geboekt in 2020, en met de bestemmingsreserve is er toch een reëler beeld gegeven 

naar de buitenwereld; 

- de voorziening groot onderhoud voldoet nog niet aan de RJ, wel aan de RJ-

uitzondering die is verlengd tot 2020. De voorziening zal anders hoger uitvallen; 

- Het bedrag dat onrechtmatig is aanbesteed is weliswaar onder de norm, maar nog wel 

vrij fors. De accountant heeft echter goede hoop voor de toekomst wegens de 

maatregelen die zijn genomen in 2018 en 2019, deze zullen de komende jaren hun 

vruchten af gaan werpen; 

- De accountant ziet als gevolg van het lerarentekort voor BOOR een uitdaging wat 

betreft de meerjarenbegroting. Het bestuur en de auditcommissie zijn zich hiervan 

terdege bewust en werken aan een plan (agendapunt 7), zoals ook bij de 

auditcommissie geagendeerd; 

- Hoewel er middelen zijn toegezegd aan het onderwijs (de 100 miljoen van Slob) en we 

hier rekening mee mogen houden in onze stukken als we vooruitkijken, is de situatie 

door de onzekerheid voor de toekomst nog niet rooskleurig. Het college van bestuur 

geeft aan zich er hard voor te maken dat het onderwerp door de corona-crisis niet van 

tafel valt bij het Rijk.  
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In een meerjarenoverzicht is opgenomen wat BOOR kwijt is aan externe inhuur als gevolg van 

het lerarentekort, zodat we daarin ook transparant kunnen zijn naar de buitenwereld.  

 

Het algemeen bestuur stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast ter verzending aan de 

gemeente, met mandaat voor Huub en PWC om de zinsnede in hoofdstuk 4 aan te passen. 

Deze heeft weinig materiele gevolgen. Als het mandaat echter overstegen wordt, zal de 

eventuele wijziging in formele zin voorgelegd worden het algemeen bestuur.  

 

Eerste voortgangsrapportage 2020 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel van het college van bestuur aan de gemeente 

om van drie naar twee voortgangsrapportages te gaan. Het algemeen bestuur acht dit 

passend voor de ontwikkeling die BOOR heeft doorgemaakt en heeft in het gesprek met de 

subcommissie op 4 februari voorgesorteerd op het terugbrengen van de verantwoordingslast. 

Het college van bestuur onderneemt de komende weken de nodige actie om tot formalisatie 

van een tussenrapportage te komen en daarmee de drie- en achtmaandsrapportage te laten 

vervallen. Bij instemming van de gemeente betekent dit dat de eerste voortgangsrapportage 

2020 niet wordt verstuurd, maar over een aantal maanden zal worden bijgewerkt naar een 

vijfmaandsrapportage. Mocht formalisering geen doorgang vinden, kan de eerste 

voortgangsrapportage alsnog worden verstuurd, want het algemeen bestuur is akkoord met de 

inhoud.  

 

Concept-controleplan jaarrekening 2020 

Op 23 maart 2020 heeft de auditcommissie ingestemd met het concept-controleplan voor de 

jaarrekening 2020. Het algemeen bestuur sluit zich hierbij aan.  

 

Follow-up mandaatregeling 

Besloten is de mandaatregeling vooralsnog niet door het algemeen bestuur te laten 

formaliseren, maar het document te gebruiken om de discussie aan te gaan over de 

belangrijkste bron van het stuk: de statuten. De werkwijze is in het verleden strak ingericht en 

past niet meer bij de huidige situatie. Voorgesteld is het stuk op te splitsen in twee delen: 

1. Deel A. In deel A worden de bevoegdheden van het college van B&W, de 

gemeenteraad, het algemeen bestuur en het college van bestuur behandeld.  

Dit deel heeft status concept en wordt in de loop van 2021 samen met de statuten ter 

bespreking ingebracht in de commissies en algemeen bestuur. 

2. Deel B.  In deel B is omschreven hoe het college van bestuur zijn bevoegdheden heeft 

gemandateerd in de organisatie. Zoals besproken in de auditcommissie van 2 

december is dit deel inmiddels geformaliseerd voor de organisatie. Voor de 

rechtmatigheid van activiteiten was het nodig dit deel al te gaan toepassen.  

 

Met het algemeen bestuur worden nadere procesafspraken gemaakt voor een 

(vervolg)bespreking over de bevoegdheden van het college van B&W, de gemeenteraad, het 

algemeen bestuur en het college van bestuur.   
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Doorlopende leerlijnen 

We willen graag meer progressie boeken op het thema doorlopende leerlijnen. In het stuk 

staan de acties die we daarop op dit moment al vormgeven. Met het uitwerken van de plannen 

voor de Hugo op de Kop van Zuid komt er mogelijk nog een goede aanvulling voor het stuk.  

 

Om extra impuls te geven aan dit thema hebben we voor een nieuwe insteek gekozen middels 

het voornemen locatieleiders van vo-scholen te vragen met vier basisscholen in de directe 

omgeving te gaan samenwerken, van elkaar te leren en op basis daarvan plannen te vormen. 

Het voorstel voor deze werkwijze wordt binnenkort besproken met de rectoren.   


