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Raadsvergadering d.d. 25 oktober 2011 agendapunt 11 
 
Aan:   
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 20 september 2011 
 
Onderwerp:  Jaarrekening 2010 Stichting openbaar onderwijs Baasis  
 
Portefeuillehouder:  dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar:  mw. drs. H. Kooijinga 
Doorkiesnummer:  0592 - 266 851 
E-mail adres:  h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  De jaarrekening 2010 van de Stichting openbaar onderwijs Baasis 

goedkeuren  
 
 
Bijlagen:  
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Accountantsverklaring Ernst & Young (reeds in uw bezit) 
- Rapport inzake het jaarverslag 2010 (reeds in uw bezit) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding. 
 
Bepalingen 
Conform de statuten van de stichting openbaar onderwijs Baasis wordt de jaarrekening 2010 van de 
stichting ter goedkeuring aangeboden aan de raden van de gemeente Haren en Tynaarlo. 
 
Bevindingen 
De ontvangen (Rijks-)bijdragen zijn zoals verwacht lager dan in 2009, de terugval valt echter mee ten 
opzichte van de begrote lagere ontvangsten 2010. Omdat ook aan de uitgavenkant een aantal posten in 
2010 hoger zijn uitgevallen dan begroot, is er per saldo over 2010 een negatief resultaat van € 255.000. 
Na verrekening van het negatieve resultaat is de vermogenspositie van Stichting Baasis per 1-1-2011 
€ 3,7 miljoen. 
  
Vergelijking van de financiële kengetallen van de realisatie 2010 afgezet tegen de begroting 2010 wijst uit 
dat deze alle drie –solvabiliteit, liquiditeit en netto werkkapitaal- , voldoen aan de norm voor een financieel 
gezonde organisatie.   
 
Een aandachtspunt is het negatieve resultaat en de prognoses voor de komende jaren voor wat betreft 
de inzet van structurele middelen en de maatregelen die stichting Baasis gaat nemen. Hierbij spelen 
ontwikkeling leerlingenaantallen, opbouw personeelsbestand en kwaliteit van het geboden onderwijs een 
belangrijke rol. Voor de goedkeuring van de jaarrekening is dit echter niet relevant.  
 
Een procesmatig aandachtspunt is dat de op te leveren stukken van de stichting openbaar onderwijs 
Baasis niet binnen de in de statuten gestelde termijnen aangeboden worden aan de gemeente Haren en 
Tynaarlo. Hierover zijn afspraken gemaakt in het coördinatieplatform Haren-Tynaarlo.  
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Goedkeuring 

Op basis van de gepresenteerde gegevens kan de jaarrekening 2010 worden goedgekeurd.  

Gevraagd besluit 

De jaarrekening 2010 van de Stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester 
 
 
 
Mr. J.P.J. van Muijen  secretaris 
 
 


