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Geachte gemeenteraad, 
 
Periodiek brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen bij st. Baasis. Hierbij informeren wij u over 
de meerjarenbegroting 2021-2025 die wij van st. Baasis hebben ontvangen. 
 
Financiën 
In oktober 2020 hebben wij u, via de voortgangsbrief najaar 2020, geïnformeerd over de ontwikkelingen 
bij st. Baasis. Met name de financiële situatie van st. Baasis is op dit moment een belangrijk onderwerp. 
De stichting heeft de afgelopen tijd veel goede stappen gezet om de financiële situatie op orde te krijgen. 
 
Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting, mede mogelijk gemaakt door de met ingang van de 
begroting 2020 doorgevoerde structurele ombuigingen. Wel zijn er een aantal aandachtspunten. De 
liquiditeitspositie (het vermogen om op korte termijn aan de betalingsverplichtingen te voldoen) is positief 
maar staat voorlopig wel onder druk. Dit betekent dat de stichting zeer zorgvuldig dient om te gaan met 
de planning van investeringen en onderhoud, waarbij niet in alle gevallen geld beschikbaar is voor nieuwe 
wensen zoals investeringen in duurzaamheid en nieuw meubilair bij nieuwbouwprojecten. We zijn ook 
ook in gesprek over de volgordelijkheid van uitvoering van de vervangende nieuwbouw in Zuidlaren. 
 
Daarnaast zal naar verwachting met ingang van 2023 een nieuw bekostigingsstelsel in het primair 
onderwijs doorgevoerd worden met mogelijk negatieve consequenties op de meerjarenbegroting. Op het 
moment dat daarover meer duidelijkheid is zullen, indien noodzakelijk, aanpassingen in de begroting 
2023 plaats dienen te vinden. De stichting beschikt daarbij over een flexibele schil aan 
personeelskrachten die desgewenst ingezet kan worden teneinde een sluitende begroting te verkrijgen, al 
moet voor de inzet van dat instrument altijd kritisch gekeken worden naar de effecten op de kwaliteit van 
het onderwijs. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en treden indien noodzakelijk in overleg met de 
stichting. 
 
Presentatie st. Baasis aan gemeenteraad. 
U heeft aangegeven graag door st. Baasis te worden bijgepraat over de stand van zaken van de stichting. 
Deze afspraak is inmiddels gepland op 1 juni a.s. 
 
Verdere ontwikkelingen 
Na de meivakantie start de nieuwe directeur- bestuurder dhr. Kingma. Dhr Kingma is voor een periode 
van twee jaar aangesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van het accommodatiebeleid voor 
de kern Zuidlaren.  
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Verder zet de stichting in om het leiderschap verder te versterken en de regievoering “laag” neer te 
leggen.  
 
Tot slot: op dit  moment hebben alle scholen het basisarrangement, hetgeen betekent dat er geen 
zwakke of zeer zwakke scholen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
O. de Jager RC MAC     drs. M.J.F.J.Thijsen 
gemeentesecretaris a.i.     burgemeester 
 
 
 
 
Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend. 


