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Raadsvergadering d.d. 9 oktober 2012 agendapunt 12 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 18 september 2012  
 
Onderwerp:   jaarverslag en jaarrekening 2011 stichting openbaar onderwijs Baasis  
 
Portefeuillehouder:   De heer H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: H. Kooijinga 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 851 
E-mail adres:   h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:          1. Kennis nemen van het jaarverslag 2011  
                                              2. Instemmen met de jaarrekening 2011 van stichting openbaar 
                                                  onderwijs Baasis 
                                              3. Akkoord gaan met bijgevoegde antwoordbrief aan stichting Baasis  
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   1. Jaarverslag 2011 stichting Baasis  
-   2. Jaarrekening 2011 stichting Baasis  
-   3. Brief d.d. 19 juli 2012 van stichting Baasis  
-   4. Brief d.d. 24 juli 2012 inzake ontstane situatie bij stichting Baasis  
-   5. Concept antwoordbrief aan stichting Baasis  

TOELICHTING 

Inleiding 

De Stichting openbaar onderwijs Baasis is sinds 1 januari 2009 verantwoordelijk voor het bieden van 
openbaar basisonderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo.  
 
Jaarverslag 2011 
Conform artikel 18, lid 1 en 2 van de statuten van stichting openbaar onderwijs Baasis brengt het bestuur 
jaarlijks verslag uit aan de raad omtrent zijn werkzaamheden. Het verslag wordt u hierbij ter kennisname 
aangeboden.  
 
Jaarrekening 2011 
Conform artikel 20, lid 1 van de huidige statuten en artikel 48, lid 6d van de Wet op het Primair Onderwijs, 
moet de jaarrekening ter instemming aan de gemeenteraad worden aangeboden.  De gemeenteraad kan 
haar instemming weigeren wanneer de accountant geen goedkeurende verklaring heeft afgegeven of 
wanneer de jaarrekening is strijd is met het recht of het algemeen belang.  Aangezien daarvan geen 
sprake is, adviseren wij u in te stemmen met de jaarrekening 2011 van stichting Baasis.  
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Toelichting 
Nadat begin dit jaar door stichting Baasisis  is ingezet op een kwaliteitsverbetering in het onderwijs en in 
het bestuur en toezicht van de stichting1), bleek halverwege dit jaar dat stichting Baasis ook financiële 
problemen had. Ruim twee maanden nadat de nieuw benoemde directeur zijn werkzaamheden was 
begonnen, bleek dat stichting Baasis het jaar 2011 had afgesloten met een fors tekort. Hierover hebben 
wij u per brief van 24 juli jl. verslag gedaan. Wij hebben u in genoemde brief ook geïnformeerd over de  
vervolgstappen. De brief van stichting Baasis, d.d. 19 juli 2012, waarin een toelichting wordt gegeven op 
de ontstane situatie en een schets van de te nemen maatregelen, heeft u eveneens van ons ontvangen. 
Beide zijn nogmaals als bijlage bijgevoegd.  
 
Wij realiseren ons dat er veel moet gebeuren en dat de situatie zorgelijk is.  Desalniettemin verwachten 
wij dat stichting Baasis in staat zal zijn met de door hen in gang gezette acties financieel de zaken tijdig 
weer op orde te krijgen, zonder dat dit koste zal gaan van de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Samengevat hebben wij met stichting Baasis de volgende afspraken gemaakt, om het verloop van de 
door hen in gang gezette maatregelen te kunnen volgen: 
- er is maandelijks overleg  
- de nadere analyse van de oorzaken van het tekort wordt door stichting Baasis opgesteld  voor 1 oktober  
- in oktober moet in beeld zijn wat de verwachte consequenties zijn voor 2012 en voor het 
  vermogen en de liquiditeit  
- wij verwachten dat de begroting 2013 een duidelijke verbetering laat zien,  
- voor 1 december 2012 levert stichting Baasis de meerjarenbegroting aan 
 
Met deze afspraken verwachten wij het proces goed te kunnen volgen en zo nodig tijdig te kunnen 
anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment is er nog geen nieuwe informatie beschikbaar.  
Zodra deze beschikbaar komt zullen wij u daarover informeren. 
 
In de brief aan stichting Baasis, waarin gemeld gaat worden welk besluit u heeft genomen inzake de 
jaarrekening 2011, adviseren wij u de afspraken nogmaals te bevestigen. Een concept hebben wij alvast 
bijgevoegd.  

Financiële consequenties 

Voor de gemeente Tynaarlo heeft dit besluit geen financiële consequenties. Wel is er sprake van een 
risico als de liquiditeit of het vermogen van de Stichting ontoereikend wordt om aan verplichtingen te 
kunnen voldoen.   

Adviezen 

Het coördinatieplatform is akkoord met het gevraagde besluit.   

                                  
1) Op het gebied van kwaliteit, bestuur en toezicht zijn dit jaar verschillende maatregelen genomen:  
-er heeft een directiewisseling plaatsgevonden, met een interim-directeur in de tussenperiode 
-het bestuur is afgetreden en er is een interim-bestuur benoemd 
-er is gekozen voor een nieuw bestuursmodel, met een adequate scheiding van bestuur en toezicht 
-er zijn leden voor de nieuwe raad van toezicht geworven 
-er is een kwaliteitscoördinator aangesteld 
-er heeft een 0-meting bij alle scholen van stichting Baasis plaatsgevonden 
Dit heeft o.a. geresulteerd in een kwaliteitsverbetering bij de drie zeer zwakke scholen, de aanstelling van een 
nieuwe directeur/bestuurder en de benoeming van 5 nieuwe leden voor de raad van Toezicht (indien de raad hier op 
25 september mee instemt).  
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Gevraagd besluit 

1. Kennis nemen van het jaarverslag 2011; 
2. Instemmen met de jaarrekening 2011 van stichting openbaar onderwijs Baasis; 
3. Akkoord gaan met bijgevoegde antwoordbrief aan stichting Baasis. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


