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Raadsvergadering d.d. 12 oktober 2010 agendapunt 9 
 
Aan:   
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 29 september 2010 
 
Onderwerp:        Stichting openbaar onderwijs Baasis Jaarrekening 2009 
Portefeuillehouder:            Dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar:  Drs. H. Kooijinga 
Doorkiesnummer:              0592 - 266 851 
E-mail adres:                     h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:              De jaarrekening 2009 van de stichting Baasis goedkeuren.  
Bijlage:  

- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Rapport inzake jaarverslag 2009 (bijgevoegd) 

 

TOELICHTING 

 
Inleiding 
 

Bepalingen 

Conform de statuten van de stichting openbaar onderwijs Baasis wordt de jaarrekening 2009 van de 
stichting ter goedkeuring aangeboden aan de raden van de gemeente Haren en Tynaarlo. 
 
Bevindingen 
Het resultaat over 2009 van stichting Baasis is € 111.560,- positief, tegenover een positieve begroting 
over 2009 van € 55.373,-. Per saldo dus een positief resultaat van € 56.186,-. 
 
De reservepositie is door het resultaat gestegen van € 3.435.576,- naar € 3.547.136,-. 
Opvallend is dat zowel de gerealiseerde lasten als de gerealiseerde baten bijna 1 miljoen hoger zijn dan 
begroot. Aan de batenkant wordt dit voornamelijk veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage en inkomsten 
i.v.m. detachering van personeel. Aan de lastenkant ligt dit met name aan de hogere personeelslasten en 
hogere kosten van onderhoud huisvesting en deskundigen advies. 
 
De liquiditeitspositie is enigszins minder positief dan begroot, maar nog steeds ruim boven de minimale 
normen voor een financieel gezonde organisatie. Het netto werkkapitaal vertoont een stabiel positief 
saldo. De norm voor de werkkapitaal ratio ligt tussen de 10 en 20 %. Een hogere ratio kan duiden op een 
te groot aandeel van vlottende activa t.o.v. het balanstotaal. In het geval van de Stichting Baasis wordt dit 
veroorzaakt door relatief grote aandeel aan belegde reserves bij de Gemeente Tynaarlo (€ 2,7 miljoen).  
 

Goedkeuring 

Op basis van de gepresenteerde gegevens kan de jaarrekening 2009 worden goedgekeurd.  
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Gevraagd besluit 

 
De jaarrekening 2009 van de stichting Baasis goedkeuren.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


