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Geacht bestuur,

Op 30 juni 2017 heeft u de jaarstukken 2016 van het openbaar onderwijs aan ons toegezonden. Deze 
jaarstukken bestaan uit een bestuursverslag en een geconsolideerd jaarverslag. Het jaarverslag bevat 
de jaarrekening van uw bestuur over vermeld kalenderjaar. In deze brief berichten wij u over de 
behandeling van deze documenten door ons college en de voortgang van de procedure.

Behandeling documenten
De jaarstukken zijn behandeld in de vergadering van ons college van 12 september 2017. 

Bestuursverslag
Van onze kant worden er bij het bestuursverslag geen kritische kanttekeningen gemaakt. We stellen 
opnieuw vast dat het bestuur van de personele unie Edu-Ley gaat voor kwaliteit, waakt voor het 
behoud van de identiteit op basis van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs, alert is op 
nieuwe ontwikkelingen en voldoende zelfkritisch is als het gaat om te behalen resultaten.

Jaarrekening
Ook de jaarrekening geeft blijk van een verantwoorde, evenwichtige en solide bedrijfsvoering. 
Waakzaamheid blijft geboden ten aanzien van de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Het totaal 
aantal leerlingen in het openbaar onderwijs zal naar huidig inzicht de komende jaren nog niet 
afnemen. Wij verzoeken u tijdig vóór dat de daling zich daadwerkelijk inzet maatregelen te nemen, 
om de personele verplichtingen aan te passen aan de lumpsum vergoeding die van rijkswege wordt 
ontvangen. Tot slot biedt ook het meerjarenperspectief een degelijk beeld. We hebben waargenomen
dat over de periode 2017-2020 jaarlijks een positief resultaat wordt verwacht.

Voortgang procedure
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 21, 4e lid van de statuten dienen de door uw bestuur 
aangeboden jaarstukken, samen met ons besluit, ter informatie te worden aangeboden aan de leden 
van de commissie Welzijn en de gemeenteraad. Dit gebeurt via agendering op de lijst van ingekomen 
stukken van genoemde bestuursorganen. Deze procedure wordt verder door onze griffie verzorgd.
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Informatie
Wij hopen dat u zo voldoende bent geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de 
heer Van Bezouw van de afdeling Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 53 10 504.
U kunt hem ook bereiken via het volgende emailadres: gerard.van.bezouw@goirle.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

Janke  Bolt
afdelingshoofd Ontwikkeling


