
 

Raadsvergadering d.d. 16 juni 2009 agendapunt 10 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 26 mei 2009 
 
Onderwerp:   Begroting 2009 Stichting openbaar onderwijs Baasis  
 
Portefeuillehouder:   mr. Ing. J.D. Frieling 
Behandelend ambtenaar: H. Kooijinga 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 851 
E-mail adres:   h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  De begroting 2009 van de stichting openbaar onderwijs Baasis 

goedkeuren, waarbij uitvoering gegeven moet worden aan:  
- een uitsplitsing in structurele / incidentele baten  
- de afzonderlijke herkenbaarheid van onderdelen als de bruidsschat . 

Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Begroting 2009 (bijgevoegd) 

TOELICHTING 

Inleiding 

Conform de statuten van de stichting openbaar onderwijs Baasis wordt de begroting 2009 van de 
stichting ter goedkeuring aangeboden aan de raden van de gemeente Haren en Tynaarlo. Omdat 2009 
een overgangsjaar is zijn de gepresenteerde gegevens lastig te relateren aan historische gegevens. Ook 
is de jaarverslaglegging Primair Onderwijs nog niet beschikbaar. Hierdoor zijn kengetallen als liquiditeit, 
solvabiliteit en weerstandsvermogen evenals de ontwikkelingen hiervan in de tijd voor de Stichting op dit 
moment niet vast te stellen. In hoeverre sprake is van financiële risico's is op basis van alleen de 
begroting moeilijk te beoordelen. Echter, de gegevens die nodig zijn om dit wel te kunnen beoordelen zijn 
nu nog niet voorhanden. 
 
Ondanks genoemde beperkingen is op de begroting zelf weinig aan te merken.  Wel wordt aanbevolen 
het advies over te nemen om een uitsplitsing in structurele en incidentele baten en de afzonderlijke 
herkenbaarheid van onderdelen als de bruidsschat aan te brengen.  
 
Op basis van de gepresenteerde gegevens kan de begroting worden vastgesteld.  

Financiële consequenties 

N.v.t. 

Adviezen 

Dit voorstel is opgesteld in overleg met de gemeente Haren.  



 

 

Gevraagd besluit 

De begroting 2009 van de stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren, waarbij uitvoering gegeven 
moet worden aan:  
- een uitsplitsing in structurele / incidentele baten  
- de afzonderlijke herkenbaarheid van onderdelen als de bruidsschat 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,    burgemeester. 
 
 
Mw. drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel, secretaris a.i. 


