
Checklist voorbereiding 
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium. 
De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen. 

Onderwerp Gesprek Stichting Baasis
Datum 30 november 2021
Tijd 19.30 uur
Locatie Digitaal (pexip)
Voorzitter Mevrouw A. Lubbers 
Openbaar

Besloten

De bijeenkomst is openbaar en wordt live uitgezonden via de raadswebsite. De 
voorzitter meldt dit na opening en bij de afsluiting. Raadsleden, beëdigde 
steunfractieleden, St. Baasis, collegeleden en ambtelijke bijstand kunnen 
inloggen via de pexiplink. Andere geïnteresseerden kunnen de uitzending live 
meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl 

Verslag Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt, de avond is terug te kijken via 
de raadssite.

Doel Dit gesprek is een follow-up van het eerdere gesprek op 1 juni. Het doel is de 
dat de gemeenteraad wordt bijgepraat over de voortgang van de zaken bij 
Stichting Baasis. 

De informatie 
uit de 
bijeenkomst:

□ is bedoeld om de raad van informatie te voorzien.

Vorm De directeur Friso Kingma praat de raadsleden bij over de huidige situatie van 
st. Baasis. De raadsleden kunnen vragen stellen. 

Informatie over 
voorstel

Het gesprek van 1 juni is terug te kijken op de raadswebsite: 
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Raadsbijeenkomst/2021/01-juni/19:30 

Het college van B&W informeert de raad periodiek over de voortgang van st. 
Baasis. Naar aanleiding van de voortgangsrapportage in december 2020 (bijlage 
1) heeft de fractie VVD vragen gesteld over de bezuinigingen en de herziene 
begroting. De vragen & vervolgvragen zijn per brief beantwoord (bijlage 2). In 
het presidiumoverleg van 16 februari heeft het presidium ingestemd met een 
gesprek met de directeur over de situatie waarin st. Baasis nu in zit. 

Bijlagen: 
Bijlage 1 Gewijzigde begroting st. Baasis 2020-2024
Bijlage 1 Voortgangsbrief st. Baasis oktober 2020
Bijlage 2 Beantwoording & vragen fractie VVD - Stichting Baasis
Bijlage 2 Tweede antwoordbrief fractie VVD Stichting Baasis
Bijlage 3 Begroting 2021-2025 Stichting Baasis
Bijlage 3 Voortgangsbrief raad meerjarenbegroting st. Baasis

Vervolg N.t.b.
Communicatie Het gesprek is openbaar en wordt aangekondigd op de raadswebsite. 

https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Raadsbijeenkomst/2021/01-juni/19:30

