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 Raadsvergadering d.d. 3 april 2012 agendapunt 11  
 
Aan:   
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 13 maart 2012 
 
Onderwerp:       Begroting 2012 Stichting openbaar onderwijs Baasis  
Portefeuillehouder:       dhr H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: mw. H. Kooijinga 
Doorkiesnummer:             0592 - 266 851 
E-mail adres:                    h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  
1.   De begroting 2012 van stichting openbaar onderwijs Baasis goed te keuren. 
2.   Kennis nemen van de verstuurde brief aan stichting Baasis, d.d. 13 maart 2012, waarin  
      stichting Baasis o.a. wordt verzocht het bestuur van Tynaarlo voor 1 juni a.s. een  
      meerjarenbegroting te presenteren. 
Bijlagen:  
-     Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 
Conform de statuten van de stichting openbaar onderwijs Baasis wordt de begroting van stichting 
openbaar onderwijs Baasis ter goedkeuring aangeboden aan de raden van de gemeente Haren en 
Tynaarlo.   
 
Het bestuur van Stichting Baasis is op 21 februari jl. benoemd en heeft bijgaande begroting 2012 
opgesteld. Stichting Baasis geeft aan dat bij het opstellen van de begroting de ervaringen uit het boekjaar 
2011, dat nu wordt afgerond, zijn opgenomen. Er is nog geen actuele meerjarenbegroting ontvangen, 
omdat daarvoor nog aanvullende analyses nodig zijn.  
 
De begroting 2012 die is opgesteld laat een tekort zien van bijna € 340.000. Een oorzaak van het tekort is 
de investering in kwaliteit, geraamd op € 423.719  in 2012. Door een voorgenomen onttrekking uit de 
reserve wordt dit tekort opgevangen. Door Baasis wordt aangegeven dat dit een verantwoorde intentie is.  
 
Over de meerjarige ontwikkeling van het leerlingenaantal, de noodzakelijke ombuigingen en de aandacht 
voor de realisatie ervan, de aandacht voor resultaten van het kwaliteitsverbetertraject en de verwachte 
ontwikkeling van het vermogen adviseren wij dat u zich nader laat informeren via de op te stellen 
meerjarenbegroting. In een brief aan Baasis wordt die informatie opgevraagd voor 1 juni a.s. 

Goedkeuring 

Op basis van de gepresenteerde gegevens kan de gewijzigde begroting 2012 worden goedgekeurd. De 
actuele meerjarenbegroting is opgevraagd voor 1 juni 2012. Ook wordt stichting Baasis gevraagd de 
gemeentebesturen regelmatig over de voortgang van de doelen van Baasis te informeren. In een brief die 
al aan de Stichting Baasis is verstuurd zijn deze vragen verwoord.  
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Gevraagd besluit 

 
1.   De begroting 2012 van stichting openbaar onderwijs Baasis goed te keuren. 
2.   Kennis nemen van de verstuurde brief aan stichting Baasis, d.d. 13 maart 2012, waarin  
      stichting Baasis o.a. wordt verzocht het bestuur van Tynaarlo voor 1 juni a.s. een  
      meerjarenbegroting te presenteren. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,   burgemeester 
 
 
 
J.P.J. van Muijen,   secretaris 
 


