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Geachte heer Nijenbanning, 
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Op 17 december 2020 heeft u ons een brief gestuurd over st. Baasis. Hieronder vindt u onze reactie op 
uw vragen: 
 
 
Vraag 1: 
In de voortgangsrapportage wordt gesproken over de noodzaak van het nemen van ingrijpende 
bezuinigingsmaatregelen. Het betreft bezuinigingen op de personeelsformatie (13 fte.), passend 
onderwijs, leermiddelen, HR-projecten en huisvesting. Onze vraag hierbij is of u onze zorgen deelt dat 
deze maatregelen de kwaliteit van het primair onderwijs raakt? 
 
Antwoord: 
We delen uw zorg. Wij hebben  daarom direct vanaf het moment dat wij hoorden over de 
liquiditeitsproblemen, het contact met de Raad van Toezicht en de directeur- bestuurder geïntensiveerd. 
Daaruit is gebleken dat de noodzakelijke maatregelen uiteraard druk op de organisatie van st. Baasis 
leggen. De investeringsstoppen die nu zijn genomen, zijn genomen op zaken die het primaire proces niet 
direct raken. Alle inspanningen van st. Baasis zijn erop gericht de kwaliteit op orde te houden.  
 
Vraag 2: 
Als gevolg van deze maatregelen stelt de stichting dat de continuïteit voor 2020 is gewaarborgd en de 
begroting 2020-2024 is herzien. Onze vraag hierbij is of het college kan aangeven of de continuïteit van 
de stichting ook voor de toekomst is gewaarborgd. Zo ja waar baseert u dat op? Zo nee, welke 
oplossingen ziet u dan voor de toekomst? 
 
Antwoord: 
Met de doorgevoerde maatregelen beschikt de stichting weer over een structureel sluitende begroting. 
Gecombineerd met een eigen vermogen van € 2,7 miljoen eind 2019 is de stichting daarmee solvabel om 
ook op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen en haar taken uit te voeren. Uiteraard blijft het 
zaak om vinger aan de pols te houden, waarbij de stichting haar onderhouds- en investeringsplanning 
intern afstemt op de liquiditeitsprognoses en desgewenst tijdig kan bij kan sturen. 
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Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
O.de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen 
Gemeentesecretaris a.i. burgemeester 
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VVD Fractie Tynaarlo 
Fractie secretariaat 
p/a Schipborgerweg 7 
9471 PN Zuidlaren 
 
Schriftelijke vragen ingediend door de VVD fractie 
 
Datum: 17 december 2020 
Onderwerp: Voortgangsrapportage Stichting Baasis (Brief B&W 7 december nr. 782627 ) 
 
Aan het college van B en W 
Gemeente Tynaarlo 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW Vries 
 
Geacht college, 
 
 
Naar aanleiding van Uw brief van 7 december, constateren wij, op basis van de 
voortgangsrapportage, een verontrustend beeld over de Stichting Baasis. Het betreft het volgende: 
 

1. In de voortgangsrapportage wordt gesproken over de noodzaak van het nemen van 
ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. Het betreft bezuinigingen op de personeelsformatie (13 
fte), passend onderwijs, leermiddelen, HR projecten en huisvesting. Onze vraag hierbij is of u 
onze zorgen deelt dat deze maatregelen de kwaliteit van het primair onderwijs raakt? 
 

2. Als gevolg van deze maatregelen stelt de stichting dat de continuïteit voor 2020 is 
gewaarborgd en de begroting 2020-2024 is herzien. Onze vraag hierbij is of het college kan 
aangeven of de continuïteit van de stichting ook voor de toekomst is gewaarborgd. Zo ja waar 
baseert u dat op? Zo nee, welke oplossing ziet u dan voor de toekomst?  

 
 
Uw antwoorden op de door ons gestelde vragen zien wij graag schriftelijk en met belangstelling 
tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de VVD fractie Tynaarlo,  
drs. Roelof Nijenbanning 
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