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Raadsvergadering d.d. 20 maart 2012 agendapunt 11  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Onderwerp:                      Beschikbaar stellen krediet aan Stichting Baasis (afkoop frictiekosten) 
Portefeuillehouder:           de heer H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: mevrouw A. Hartman 
Doorkiesnummer:             0592 - 266 974 
E-mail adres:                    a.hartman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:             Een bedrag van € 165.000 beschikbaar stellen aan Stichting Baasis voor 
                                         een eenmalige afkoopsom van de frictiekosten  

Bijlagen: 
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Vaststellingsovereenkomst (ter inzage)   

TOELICHTING  

Inleiding 

Op 11 december 2011 heeft het college de intentie uitgesproken om Stichting Baasis met een eenmalige 
som van € 165.000 af te kopen frictiekosten tegen finale kwijting. Dit is onder voorbehoud gebeurd omdat 
Stichting Baasis nog akkoord moest gaan met de voorgestelde afkoopsom. Op 28 december heeft de 
gemeente Tynaarlo een schriftelijke bevestiging ontvangen van de heer Thomassen dat de Stichting 
Baasis akkoord gaat met het voorstel, hierdoor kan nu het voorstel worden geformaliseerd. 
 
Met ingang van 1 januari 2009 is de afdeling primair onderwijs van de gemeente Tynaarlo en van de 
gemeente Haren verzelfstandigd en ondergebracht bij Stichting Baasis. Door deze reorganisatie zijn er 
medewerkers van de gemeente mee gegaan naar stichting Baasis. Voor twee van deze medewerkers 
zijn aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot hun rechtspositie. Er is door het college besloten 
om deze werknemers jaarlijks te compenseren door hun een financiële toelage te verstrekken, welke 
door de gemeente wordt betaald aan Stichting Baasis. De gemeente en Stichting Baasis willen beiden 
van deze constructie af. 

Vervolgprocedure 

Het voorstel formaliseren door de gemaakte afspraken vast te stellen in een vaststellingsovereenkomst. 

Financiële consequenties 

Indien de raad akkoord gaat met dit voorstel, betreft het een voorstel aan Stichting Baasis voor een 
afkoopsom van € 165.000. Voor dit bedrag kan als volgt dekking worden gevonden: 
� 522000090 Reserve overschrijdingsregeling onderwijs  €   55.600 
� 4250605 (t.l.v. 2011)      €   48.700 
Totaal eenmalig beschikbaar      € 104.300 
Afkoopsom        € 165.000 
Ten laste van de ARGI       €   60.700 
 
Structureel ten gunste van de ARGI m.i.v. 2012    €   19.000 
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Reserve overschrijdingsregeling onderwijs 
Het saldo van deze reserve bedraagt € 55.600. De reserve is gevormd om de lasten voor het bijzonder 
onderwijs als gevolg van de overschrijdingsregeling te dekken. De gemeente Tynaarlo gaat in 2012 de 
overschrijdingsregeling 2005-2008 vaststellen. Uit de conceptberekening van de overschrijdingsregeling 
blijkt dat er geen bedrag aan het bijzonder onderwijs hoeft te worden betaald. Omdat de afrekening 2005-
2008 de laatste is (i.v.m. verzelfstandiging openbaar onderwijs) kan de reserve vrijvallen. Bij inzet voor de 
afkoopsom frictiekosten, blijft de bestemming binnen het onderwijs.  
 
4250605 overige kosten onderwijsbeleid 
Deze post is gevormd ten behoeve van de te betalen frictiekosten a.g.v. de verzelfstandiging onderwijs. 
Hiervoor is structureel een bedrag beschikbaar van € 48.711. Op 27 september 2011 heeft de raad 
besloten van dit budget in de jaren 2012 – 2015 jaarlijks € 28.800 in te zetten t.b.v. het continueren van 
de inzet van de combinatiefuncties. Vanaf 2012 is jaarlijks nog € 19.000 afgerond beschikbaar. In 2011 is 
nog het gehele bedrag beschikbaar.  
 
Ten laste van de ARGI 
Bij de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs was rekening gehouden met een jaarlijks te 
betalen afkoopsom. Hiervoor is structureel een bedrag beschikbaar gesteld. Het betalen van een 
afkoopsom betekent een eenmalige hoge last. Hiervoor zijn niet direct middelen in de begroting 
beschikbaar. Voor € 104.300 kan direct dekking worden gevonden. Voorgesteld wordt het restant van  
€ 60.700 te dekken ten laste van de ARGI. Daar staat tegenover dat vanaf 2012 jaarlijks € 19.000 aan de 
ARGI kan worden toegevoegd, omdat de structureel in de begroting opgenomen middelen niet nodig zijn.  

Adviezen 

Stichting Baasis eenmalig afkopen met € 165.000 frictiekosten tegen finale kwijting.  

Gevraagd besluit 

Een bedrag van € 165.000 beschikbaar stellen aan Stichting Baasis voor een eenmalige afkoopsom van 
de frictiekosten. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


