
1 

 

 CONCEPT 
CONVENANT  

 
Informatievoorziening  

 
 

tussen  de gemeenten Haren en Tynaarlo  
en  

stichting openbaar onderwijs Baasis. 
 

 
Begrippen 

 Raad:   Raad van Toezicht 
 Bestuur:  Directeur-bestuurder 
 Stichting:  Stichting Openbaar Onderwijs Baasis 
 Gemeenteraad: Gemeenteraden van Tynaarlo en Haren 
 Gemeente:   de gemeenten Haren en Tynaarlo,  
 Bestuurlijk overleg:  het overleg tussen de directeur-bestuurder van 

stichting Baasis en de wethouders onderwijs van de 
gemeente Haren en de gemeente Tynaarlo 

 
 
1.  De informatievoorziening. 
In het kader van de horizontale verantwoording van stichting Baasis aan de gemeenteraad 
voorziet de stichting de gemeenteraad van relevante informatie. De gemeenteraad ontvangt 
deze informatie vanwege haar grondwettelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar 
onderwijs. 
 
1.1 Begroting en jaarrekening  
In december wordt aan de gemeenten de begroting en de meerjarenbegroting ter informatie 
aangeboden. Daarin is de informatie opgenomen over de ontwikkeling van liquiditeit en 
solvabiliteit (vermogen) in relatie tot de normen van commissie Don. Ook wordt er een risico-
inventarisatie gemaakt met de financiële effecten en op hoofdlijnen de manier hoe op die  
risico’s wordt geanticipeerd. De gemeente kan binnen 3 weken  een mondelinge zienswijze 
geven op de begroting en de jaarrekening aan de directeur-bestuurder van stichting Baasis. 
Dit advies wordt mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan en de meerjarenbegroting. 
De directeur-bestuurder van de stichting geeft aan hoe hij/zij met dit advies omgaat.  
 
1.2. Algemeen jaarverslag 
Voor 1 juli wordt het algemeen jaarverslag ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. 
In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de doelen en de realisatie van de kwaliteit van 
het onderwijs, de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en de financiële situatie in 
meerjarenperspectief  (cf. art. 12-5  van de statuten).Tegelijkertijd krijgt de gemeente de 
goedgekeurde jaarrekening ter informatie aangeboden.  
 
1.3. Strategisch beleidsplan 
De gemeente krijgt het strategisch beleidsplan ter informatie toegestuurd. 

  
 1.4 Informatiebijeenkomst 
De gemeenteraad kan op eigen initiatief een informatiebijeenkomst of overlegmoment 
organiseren met de directeur-bestuurder en in ieder geval de voorzitter van de Raad van 
Toezicht van stichting Baasis, waarin informatie wordt verstrekt over relevante 
ontwikkelingen rond het openbaar basisonderwijs en de stichting. 
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2. Het bestuurlijk overleg 
De informatievoorziening en –uitwisseling vindt bij voorkeur plaats tijdens het bestuurlijk 
overleg. Om invulling te kunnen geven aan de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de 
gemeente voor het openbaar onderwijs  wordt in dit convenant  vastgelegd hoe vaak het 
bestuurlijk overleg  minimaal bijeen komt en welke vaste agendapunten tijdens deze 
bijeenkomsten worden behandeld. 
  
2.1. Vergaderingen. 
Het bestuurlijk overleg volgt de beleidscyclus van de Raad van Toezicht van stichting Baasis. 
In december en juni  vindt het bestuurlijk overleg plaats. Daarnaast kunnen er, indien hier 
aanleiding toe is, aanvullende overleggen worden  belegd. Het bestuurlijk overleg kan 
plaatsvinden op initiatief van zowel het bestuur van stichting Baasis als de gemeente. 
Daarnaast zullen de bestuurders in geval van een relevante ontwikkeling elkaar informeren. 
Relevante ontwikkelingen zijn in ieder geval die ontwikkelingen die invloed (kunnen) hebben 
op de instandhouding van het openbaar onderwijs.  
 
Naast het bestuurlijk overleg vind minimaal 2x per jaar een ambtelijk overleg plaats met de 
bestuurder, waarin in ieder geval de staat van de financiën, relevante ontwikkelingen en 
risico’s onderwerp van gesprek is.  
 
 
2.1.1. Agendapunten bestuurlijk overleg december  

-     Het strategisch beleidsplan 
- De begroting inclusief meerjarenbegroting 
- De tussenresultaten van de lopende begroting en de inhoudelijke toelichting daarop 
- Een risico-inventarisatie met de financiële effecten en op hoofdlijnen de manier hoe 

op die risico’s wordt geanticipeerd 
- Kwaliteit openbaar onderwijs: voortgang en relevante ontwikkelingen 

2.1.2. Agendapunten bestuurlijk overleg  juni   
- De jaarrekening 
- De tussenresultaten van de lopende begroting en de inhoudelijke toelichting daarop 
- Het jaarverslag inclusief risicoparagraaf, welke voldoet aan artikel 12 lid 5 van de 

statuten van stichting openbaar onderwijs Baasis en artikel 48 lid 8 van de WPO1 
- Kwaliteit openbaar onderwijs: voortgang en relevante ontwikkelingen 

2.1.3 Agendapunten ambtelijk overleg maart en september 
- De tussenresultaten van de lopende begroting en de inhoudelijke toelichting daarop 
- Een risico-inventarisatie met de financiële effecten en op hoofdlijnen de manier hoe 

op die risico’s wordt geanticipeerd 
 
Ondertekening wethouders Onderwijs en directeur bestuurder 
 
7e concept, 2 april 2015 

                                                           
1 Artikel 12 lid 5 van de statuten van stichting Baasis: 
“De raad legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de taken en bevoegdheden als 
hiervoor genoemd in het jaarverslag van de stichting en draagt er zorg voor dat dit verslag ten minste 
aan het bestuur, de medezeggenschapsraden, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en 
de gemeenteraad ter beschikking wordt gesteld.” 
 
Jaarverslag  (art. 48 lid 8 Wpo): 
Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad of gemeenteraden verslag uit over de 
werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van 
het openbaar onderwijs. Het verslag wordt openbaar gemaakt. 
 


