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Het college stelt de raad voor: 
1 Vast te stellen, op grond van het jaarverslag 2012 van Onderwijs 

Stichting Zelfstandige Gymnasia, dat deze Stichting in 2012 voldoende 
openbaar gymnasiaal voortgezet onderwijs heeft gerealiseerd. 

2 Vast te stellen, op grond van de begroting 2013 van  Onderwijs 
Stichting Zelfstandige Gymnasia, dat deze Stichting voldoende 
openbaar gymnasiaal voortgezet onderwijs in 2013 realiseert. 

3 De toezichthoudende taak van de gemeente door het College te laten 
vervullen. 

4 Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
5 Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 
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Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) heeft het jaarverslag 
2012 en de begroting 2013 ter kennisgeving ingediend. Op grond van beide 
documenten wordt door de Raad vastgesteld dat OSZG in 2012 en 2013 
voldoende openbaar gymnasiaal voortgezet onderwijs realiseert.  
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1. Inleiding 
Conform de Wet op Voortgezet Onderwijs inzake de instandhouding van het openbaar 
onderwijs en de statuten van de Stichting (art. 30 t/m 32) is de Raad  bevoegd vast te stellen 
dat deze  Stichting de instandhouding van voldoende openbaar gymnasiaal voortgezet 
onderwijs in de gemeente realiseert. Deze vaststelling geschiedt op  grond van het jaarverslag 
2012 en de begroting 2013 van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG).  
De landelijke Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, een samenwerkingsverband als 
bedoeld in artikel 53c van de Wet op Voortgezet Onderwijs, heeft één school Stedelijk 
Gymnasium in Haarlem. 
 
De Raad van  Toezicht van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia heeft haar 
jaarverslag 2012 inclusief goedkeurende accountantsverklaring en de begroting 2013 
ingediend. 
 
2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 

 Vast te stellen, op grond van het jaarverslag 2012 van Onderwijs Stichting 
Zelfstandige Gymnasia, dat deze Stichting in 2012 voldoende openbaar gymnasiaal 
voortgezet onderwijs heeft gerealiseerd. 

 Vast te stellen, op grond van de begroting 2013 van  Onderwijs Stichting 
Zelfstandige Gymnasia, dat deze Stichting voldoende openbaar gymnasiaal 
voortgezet onderwijs in 2013 realiseert. 

 De toezichthoudende taak van de gemeente door het College te laten vervullen. 
 

3. Beoogd resultaat 
Het vaststellen van de instandhouding van voldoende openbaar gymnasiaal voortgezet 
onderwijs in Haarlem op grond van het jaarverslag 2012 en de begroting 2013 van de 
Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia. 
 
4. Argumenten 
Uitvoeren  van openbaar gymnasiaal voortgezet onderwijs vindt verantwoord plaats 
Sinds 2002 verzorgt Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia het openbaar gymnasiaal 
voortgezet onderwijs in Haarlem. Hierdoor kunnen  824 leerlingen (teldatum 1 oktober 2012) 
openbaar gymnasiaal voortgezet onderwijs volgen. 
 
Het jaarverslag 2012 geeft een verantwoord financieel overzicht. 
Het jaarverslag 2012 bevat een financiële verantwoording over het kalenderjaar 2012, waarbij 
een transparant beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 
2012 wordt gegeven (zie bijlage A). 
 
In het jaarverslag  is, op grond van de getrouwheid en rechtmatigheid, een goedkeurende 
accountantsverklaring opgenomen. 
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Jaarverslag OSZG 
Uit de financiële verantwoording wordt duidelijk dat OSZG de jaarrekening 2012 afsluit met 
een negatief resultaat van in totaal  € 337.000. De belangrijkste oorzaak van dit nadeel is een 
overschrijding op de personeelskosten door de introductie van het Actieplan Leerkracht in 
2007. Dit actieplan  betreft de functiemix en de verkorting van de salarisschalen. De 
financiële consequenties van de introductie in 2007 van genoemd Actieplan zijn hoger dan bij 
de invoering werd verondersteld.  Ondanks dit negatieve resultaat is OSZG een financieel 
gezonde organisatie, dat binnen de bandbreedte van de kengetallen m.b.t. solvabiliteit en 
liquiditeit blijft, zoals voorgeschreven door de rijksoverheid. De algemene reserve per ultimo 
2012 bedraagt € 6,3 miljoen. Ook de kapitalisatiefactor, die uitdrukt hoe en in welke mate de 
ontvangen  rijksfinanciering voor het onderwijs worden  ingezet, is bij OSZG 36%. Dit 
percentage nadert ten opzichte van jaarrekening 2011 met 41%  in positieve zin de maximale 
norm van  35% die Rijksoverheid voor 2012 voorschrijft.  
 
Jaarverslag Stedelijk Gymnasium  Haarlem 
De specifieke jaarrekening van het Stedelijk Gymnasium, vormt onderdeel van de totale 
jaarrekening van het OSZG en wordt in de jaarrekening specifiek verantwoord.  
Het exploitatieresultaat over 2012 is € 108.000 voordelig. Hiermee draagt genoemde school 
positieve zin bij aan het resultaat van OSZG. In de jaarrekening van genoemde school is  ook 
sprake van een overschrijding op de personele kosten ten gevolge van het Actieplan 
Leerkracht te zien. Hiernaast is er sprake van hogere baten, omdat de school een ander 
boekensysteem  hanteert en het garantiefonds van de boeken eenmalig in 2012 verlaagd kon 
worden.  
 
GMR en het rectorenconvent adviseren positief m.bt. het jaarverslag. 
Het rectorenconvent en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  (G.M.R.) hebben 
positief over het jaarverslag geadviseerd.   
 
De begroting 2013 is realistisch opgesteld. 
De begroting van OSZG is realistisch en transparant opgesteld. Er wordt rekening gehouden  
met verwachte ontwikkelingen binnen de rijksmiddelen. 
 
Begroting OSZG 
De begroting van OSZG sluit met een tekort van € 356.400. Het tekort vloeit voornamelijk 
voort uit de discrepantie tussen de lump sumvergoeding van de rijksoverheid voor de lasten 
van het onderwijzend personeel en de werkelijk te betalen salarislasten n.a.v. Actieplan 
Leerkracht en de uitvoering van de regeling Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen. Dit 
tekort kan worden opgevangen door de beschikbare reserves van OSZG. Er worden op alle 
gymnasia maatregelen van personele en materiële aard getroffen om in 2014 en verder een 
sluitende exploitatie te kunnen  realiseren. Positief is dat het saldo van het vereveningsfonds 
voor vervangingskosten van OSZG in 2013 een positief bedrag van € 171.800 laat zien. Het 
uiteindelijke saldo zal per 31 december 2013 aan het fonds worden toegevoegd. Een andere 
positieve ontwikkeling is dat in de begroting 2013 de kapitalisatiefactor  op 36% is gesteld. 
Hiermee nadert OSZG de norm van 35% die in het voortgezet onderwijs door de 
rijksoverheid gehanteerd wordt.   
 
Begroting Stedelijk Gymnasium Haarlem 
De begroting van het stedelijk Gymnasium sluit met een gering nadelig resultaat van € 4.800. 
De oorzaak van het tekort is dezelfde als  hierboven beschreven voor OSZG in totaal.  
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Hiernaast geldt voor het stedelijk Gymnasium dat de huisvestingslasten relatief zwaar op de 
exploitatie drukken. De recente verbouwing uit 2008 is hieraan debet.  
Het tekort wordt opgevangen door de beschikbare reserves van de school. Gezien het 
structurele karakter van de tekorten zal genoemde school maatregelen nemen om in 2014 een 
sluitende exploitatie te hebben.  Zo’n maatregel  is een inkrimping in de formatie van 1,5 tot 
2,0 fte, mogelijk door huidige ruimte in de formatie van het onderwijspersoneel.  
 
Vervullen van de toezichthoudende taak door het College is slagvaardig, snel en leidt tot 
uniformering 
Op 31 mei 2011 heeft de Raad ingestemd met de statutenwijziging van OSZG (kenmerk 
STZ/JOS2011/75848). In dit besluit is ook de toezichthoudende rol van de gemeente en de 
bevoegdheden die met dit toezicht samenhangen, conform de Wet op Voortgezet Onderwijs 
en art 16 van de vigerende/huidige statuten beschreven.  
Omwille van de slagvaardigheid en snelheid m.b.t. de realisatie van de toezichthoudende taak 
van de gemeente en de uniformering in deze bij een andere onderwijsstichting voor openbaar 
onderwijs ( Dunamare) wordt de toezichthoudende taak van de gemeenteraad door het 
College vervuld. 
 
5. Kanttekeningen 
Geen. 
 
6. Uitvoering 
 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia verzorgt openbaar gymnasiaal voortgezet 
onderwijs in Haarlem.  
 
7. Bijlagen (ter inzage) 
Bijgevoegd is: 
- Aanbiedingsbrief OSZG inzake het jaarverslag 2012, inclusief Jaarverslag 2012  

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (bijlage A) 
- Aanbiedingsbrief OSZG inzake de begroting 2013, inclusief begroting OSZG 2013 

(bijlage B) 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 

1 Vast te stellen, op grond van het jaarverslag 2012 van Onderwijs Stichting 
Zelfstandige Gymnasia, dat deze Stichting in 2012 voldoende openbaar gymnasiaal 
voortgezet onderwijs heeft gerealiseerd. 

2 Vast te stellen, op grond van de begroting 2013 van  Onderwijs Stichting 
Zelfstandige Gymnasia, dat deze Stichting voldoende openbaar gymnasiaal 
voortgezet onderwijs in 2013 realiseert. 

3 De toezichthoudende taak van de gemeente door het College te laten vervullen. 
 
 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 
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