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Raadsvergadering d.d. 23 maart 2010 agendapunt 8 
 
Aan:   
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 23 februari 2010 
 
Onderwerp:                        Begroting 2010 Stichting openbaar onderwijs Baasis  
 
Portefeuillehouder:             Dhr. mr. ing. J.D. Frieling  
Behandelend ambtenaar:   Mw. H. Kooijinga 
Doorkiesnummer:               0592 - 266 851 
E-mail adres:                      h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:    
De ontwerpbegroting 2010 van de Stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren met de 
vermelding dat de gemeente Tynaarlo tussentijds op de hoogte wil worden gehouden over de 
uitkomsten van de nog te nemen bezuinigingsmaatregelen op de indirecte kosten. 
 
Bijlagen:  
-  Begroting 2010 (bijgevoegd) 
-  Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Conform de statuten van de Stichting openbaar onderwijs Baasis wordt de begroting 2010 van de 
stichting ter goedkeuring aangeboden aan de raden van de gemeente Haren en Tynaarlo. De stichting 
biedt de voorliggende ontwerpbegroting tegelijkertijd ter goedkeuring aan, aan de gemeenteraden van 
Haren en Tynaarlo. De ontwerpbegroting is voorbereid in het “coördinatieplatform raadsbevoegdheden” 
 
Conclusie 
Uit de ontwerpbegroting zijn twee conclusies te trekken: 

• De stichting heeft uitvoering gegeven aan de voorwaarden die u vorig jaar aan de vaststelling van 
de ontwerpbegroting heeft gesteld. Dat wil zeggen dat de stichting in tegenstelling tot vorig jaar 
nu in haar begroting een uitsplitsing in structurele/ incidentele baten heeft opgenomen. Ook heeft 
zij de afzonderlijke herkenbaarheid van onderdelen als de bruidsschat verbeterd. 

• Het verwachte resultaat in 2010 is circa € 64.000,- negatief. Dit negatieve resultaat wordt 
veroorzaakt door een rijksbezuinigingsmaatregel van € 81.282,- betreffende de middelen voor 
Bestuur en management. 

 
Maatregelen 
De stichting wil het negatieve resultaat dekken vanuit de eigen middelen. In de bijlage van de toelichting 
op de begroting is een beknopte concept beginbalans opgenomen. Hieruit wordt duidelijk dat de stichting 
hiermee in ieder geval blijft voldoen aan de voor het primair onderwijs aanvaarde normen rondom 
solvabiliteit en weerstandsvermogen. Desondanks hebben wij onze zorg uitgesproken over het negatieve 
resultaat dat een mogelijk structureel karakter kan krijgen. De stichting geeft in haar toelichting aan te 
werken aan strategisch beleidsplan.  
Dit beleidsplan geeft een beschrijving van de gewenste beleidsdoelen tot 2014. De meerjarenbegroting 
die hieruit voortvloeit zal een sluitende exploitatie moeten laten zien. Uitgangspunt hierbij is dat 
maatregelen primair zullen worden gericht op het terugbrengen van de indirecte kosten. De stichting heeft 
dit in de toelichting op de begroting nader toegelicht. 
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Goedkeuring 

Op basis van de gepresenteerde gegevens kan de begroting worden goedgekeurd. Wel is het van belang 
op de hoogte te worden gehouden van de uitkomsten van het door de stichting nog op te stellen 
strategisch beleidsplan. Vooral het verwachte effect van de bezuinigingen op de indirecte kosten zijn 
hierbij van belang. 

Gevraagd besluit 

De ontwerpbegroting 2010 van de Stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren met de vermelding 
dat de gemeente Tynaarlo tussentijds op de hoogte wil worden gehouden over de uitkomsten van de nog 
te nemen bezuinigingsmaatregelen op de indirecte kosten. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F. A. van Zuilen,    burgemeester 
 
 
 
mr. J. P. J van Muijen,    secretaris 
 


