
 

 1 

Raadsvergadering d.d. 13 december 2011 agendapunt 7 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 november 2011 
 
Onderwerp:         Gewijzigde begroting 2011 Stichting openbaar onderwijs Baasis 
 
Portefeuillehouder:            dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar:  mevr. H. Kooijinga 
Doorkiesnummer:              0592 - 266 851 
E-mail adres:                     h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:              De gewijzigde begroting 2011 van de stichting Baasis goedkeuren en  
                                          kennis nemen van de meerjarenbegroting  
Bijlagen:  
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   Begroting 2011 als onderdeel van de Meerjarenbegroting (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding. 
Bij de behandeling van de conceptbegroting 2011 van Stichting Baasis in de gemeenteraden van Haren 
en Tynaarlo is de wens geformuleerd om een sluitend begrotingsresultaat voor 2011 te presenteren. 
Tevens is het verlangen geuit om de conceptbegroting 2011 in meerjarenperspectief te kunnen 
beoordelen. De meerjarenbegroting 2011 – 2015 is inmiddels ontvangen. De gewenste aanpassing in de 
conceptbegroting 2011 is hierin geïntegreerd en wordt niet in een separaat document en op detailniveau 
gepresenteerd. Stichting Baasis heeft er voor gekozen om de door de gemeenteraden gewenste uitkomst 
(tenminste een neutraal begrotingsresultaat) te integreren in de meerjarenbegroting 2011-2015. 
 
Met deze meerjarenbegroting verwacht Stichting Baasis een stevig fundament te hebben gelegd, 
waarmee in de komende jaren de continuïteit van het openbaar basisonderwijs in de 
gemeenten Haren en Tynaarlo op een financieel verantwoorde wijze kan worden gewaarborgd. 

Bepalingen 

Conform de statuten van de stichting openbaar onderwijs Baasis wordt de gewijzigde begroting 2011 van 
de stichting ter goedkeuring aangeboden aan de raden van de gemeenten Haren en Tynaarlo. De 
stichting biedt de voorliggende ontwerpbegroting tegelijkertijd aan de gemeenteraden van Haren en 
Tynaarlo aan.  
 
Ontwikkeling van het resultaat 2011 
Uit de gewijzigde begroting 2011 zijn de volgende conclusies te trekken: 
De inkomsten bij de Meerjarenbegroting 2011-2015 zijn voor het jaar 2011 gunstiger dan bij de eerdere 
begroting, namelijk € 70.100. Dit wordt veroorzaakt door: 

• Niet geraamde inkomsten voor overige overheidsbijdragen, dit betreffen bijdragen voor de acties 
“Weer samen naar school”. 

 
 
De uitgaven bij de Meerjarenbegroting 2011-2015 zijn voor het jaar 2011 ongunstiger dan bij de eerdere 
begroting, namelijk €10.000. Dit wordt veroorzaakt door: 
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Een stijging van de personeelslasten, namelijk door uitbreiden van het contract van het 
administratiekantoor (€ 56.000 nadelig), interim kosten en aanvullende expertise (€ 111.000 nadelig), 
assessments (€ 30.000 nadelig) en het verbetertraject scholen (€ 88.000 nadelig); 

• Er worden maatregelen genomen die leiden tot een daling van de overige lasten (€ 270.000 
voordelig). Daarnaast zijn er verminderingen in de budgetten inventaris en apparatuur (€ 93.000 
voordelig) en overige lasten (€ 12.000 voordelig) 

 
Het tekort (voor resultaatbestemming) dat bij de Meerjarenbegroting 2011-2015 wordt verwacht bedraagt 
€ 134.000. 
 
Door een onttrekking te doen uit de reserve van € 150.000 euro, komt de totale begroting uit op een 
positief saldo. Het eindresultaat voor 2011 en voor de jaren 2012 en 2013 is negatief, wat wordt 
veroorzaakt door de kosten die samenhangen met het verbetertraject. De eerder gepresenteerde 
begroting 2011 gaf aan dat er gedurende 5 jaar, jaarlijks € 140.000 onttrokken werd aan de reserves, 
totaal € 700.000.  In de Meerjarenbegroting 2011-2015 is aangegeven dat  dit in 3 jaren onttrokken wordt 
aan de reserves. Het bufferkapitaal van de stichting staat deze onttrekking toe.  
 
Stichting blijft binnen landelijk opgestelde grenswaarden voor financieel beleid 
Begroting 2011 en meerjarig perspectief blijft binnen grenzen van verantwoord financieel beleid van 
onderwijsinstellingen. In hoofdstuk 5 wordt een beoordeling gegeven van de financiële situatie van de 
stichting op basis van objectieve normen die door de commissie vermogensbeheer Onderwijsinstellingen 
(cie Don) zijn opgesteld. 
 
Ontwikkeling inkomsten, noodzakelijke kostenbeheersing 2012 - 2015 
Door verwachte lagere leerlingaantallen en gewijzigd beleid op het terrein van Passend Onderwijs 
worden de inkomsten van de stichting negatief beïnvloed, en ook de inkomsten uit gemeentelijk bijdragen 
zullen afnemen. Het is duidelijk dat er bezuinigd moet worden. In de meerjarenbegroting zijn de 
voorstellen van de ombuigingen benoemd en al financieel doorgerekend.  In de jaren 2012 – 2015 wordt 
bijna € 1 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen nodig geacht. Het is daarom van belang op de hoogte te 
worden gehouden en kennis te kunnen nemen van de juistheid van de vooronderstellingen van de 
meerjarenbegroting en de wijze waarop wordt geanticipeerd op veranderingen. Wij hebben een brief aan 
Baasis gestuurd waarin we aangeven om de informatiebehoefte te bespreken, zodat gemeenteraad goed 
en frequent op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen in financieel en kwalitatief opzicht. 

Goedkeuring 

Op basis van de gepresenteerde gegevens kan de gewijzigde begroting 2011 worden goedgekeurd. 

Gevraagd besluit 

De gewijzigde begroting 2011 van de stichting Baasis goedkeuren en kennis nemen van de 
meerjarenbegroting. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 
 
J.P.J. van Muijen, secretaris 


