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Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 12INT01319 

Datum vergadering: 2 3 Qļ̂ Ţ 
Nota openaar: Ja 

1 III IIII III III Mil II 
Onderwerp: Begroting en jaarrekening en jaarverslag 2011 Stichting ROOS 

Advies: 
de Raad voor te stellen: 

1. de ontwerpbegroting (op hoofdlijnen) van de Stichting ROOS voor het jaar 2013 goed te 
keuren 

2. in te stemmen met de ontwerprekening 2011 van de Stichting ROOS 
3. kennis te nemen van het jaarverslag over het jaar 2011 van de Stichting ROOS 

Korte samenvatting: 
Op grond van de statuten van de Stichting ROOS dienen begroting, jaarrekening en jaarverslag 
jaarlijks aan de Raad te worden aangeboden. De Coördinatieraad van Toezicht (bestaande uit de 
wethouders van de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Hoīten, Tubbergen en Wierden) bereidt een 
bindend advies voor aan de Raden. Overleg in deze Coördinatieraad heeft geleid tot het 
inliggende voorstel. 

Aanleiding: 
Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en de gemeenten Hellendoorn, Twenterand en 
Wierden is bestuurlijk en financieel verzelfstandigd in de Stichting ROOS. Op grond van de 
huidige statuten van de Stichting ROOS dienen de gemeenteraden in te stemmen met de 
ontwerprekening, waarna het bestuur van ROOS de rekening kan vaststel len. Het bestuur brengt 
ook jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraden omtrent zijn werkzaamheden. 
Bij brief van 23 mei jl. heeft de Stichting ROOS de jaarrekening en het jaarverslag 2011 
overgelegd. Bij brief van 17 september jl. is de ontwerpbegroting 2013 aangeboden. 

Relevante eerdere besluiten: 

Raad 16 december 2011 - goedkeuring ontwerpbegroting 2011 Stichting ROOS 

Doelstelling: 

Voldoen aan de statuten en invulling geven aan de toezichthoudende rol. 

Oplossing: 
1.1. De ontwerpbegroting 2013 kan worden goedgekeurd. 
De begroting 201 3 eindigt met een positief resultaat van C 11 .600 . De Stichting ROOS heeft een 
begroting op hoofdlijnen ingediend, omdat een gedetailleerde begroting nog niet gereed is. Bij de 
begroting is ook een risico-analyse gevoegd. De bedrijfsvoering van de Stichting ROOS is nu 
zodanig ingericht dat de benoemde r isico's beheersbaar zijn en adequaat op ontwikkelingen kan 
worden gereageerd. Ter informatie is ook de meerjarenbegroting 2013-2016 bijgevoegd, die over 
de komende jaren een gelijkmatig resultaat laat zien. 

Besluit B en W: 

2.1 Met de ontwerprekening 2011 kan worden ingestemd. 
De rekening sluit met een positief exploitatieresultaat van C 9 8 . 9 6 5 . Het resultaat wordt 
toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de rekening is een goedkeurende accoutantsverklaring 
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gevoegd. We kunnen concluderen dat de nieuwe bedrijfsvoering zijn vruchten afwerpt. 
Instemming met de jaarrekening strekt het bestuur tot decharge. 

3.1 Het jaarverslag kan voor kennisgeving worden aangenomen. 
Het jaarverslag geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Effecten: 
In verband met de wijziging van de bestuursvorm van de Stichting ROOS is dit de laatste keer 
dat instemming met de jaarrekening een zaak is van de gemeenteraden. 
De leden van de Coördinatieraad van Toezicht (de wethouders onderwijs van de vier gemeenten) 
hebben in hun vergadering van 6 september jl. ingestemd met de ontwerpbegroting, de 
jaarrekening en het jaarverslag. 
De inhoud van dit voorstel is overlegd met de andere gemeenten, zodat naar de afzonderlijke 
colleges en gemeenteraden een gelijkluidend voorstel gaat. 

Planning: 
Commissie 
Raad 

Financiële consequenties: 
Geen financiële consequenties. 

Personele consequenties: 
Geen 

Juridische consequenties: 
Geen 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Communicatie: 
Bestuur Stichting ROOS zal d.m.v. bijgevoegde brief op de hoogte worden gebracht van het 
besluit van de Raad 

Overige consequenties: 
N.v.t. 


