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Aan de raad 

Samenvatting: 
Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en de gemeenten Rijssen-Holten, Twenterand en 
Wierden is per 1 januari 2005 bestuurlijk en financieel verzelfstandigd in de Stichting ROOS. De 
vier gemeenten hebben een toezichthoudende taak. Jaarlijks moeten de vier gemeenteraden de 
ontwerpbegroting en de rekening goedkeuren. Het jaar 2011 sluit met een positief saldo van C 
98.965,—. Het ingezette nieuwe beleid werpt hiermee z'n vruchten af. Het saldo zal worden 
toegevoegd aan de algemene reserve. Wij stellen u voor om de ontwerpbegroting 2013 (op 
hoofdlijnen) goed te keuren, in te stemmen met de jaarrekening 2011 en kennis te nemen van 
het jaarverslag 2011. 

Opdracht: 
Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2013 (op hoofdlijnen), instemmen met de jaarrekening 
2011 en kennis neman van het jaarverslag 2011 van de Stichting ROOS. 

Aanleiding: 
Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en de gemeenten Rijssen-Holten, Twenterand en 
Wierden is per 1 januari 2005 bestuurlijk en financieel verzelfstandigd in de Stichting ROOS. De 
vier gemeenten hebben een toezichthoudende taak. Jaarlijks moeten de vier gemeenteraden op 
grond van de statuten van de Stichting ROOS de ontwerpbegroting en de rekening goedkeuren. 
Het stichtingsbestuur brengt eveneens jaarlijks aan de raden verslag uit over zijn 
werkzaamheden. 
De Stichting ROOS heeft de ontwerpbegroting 2013 (op hoofdlijnen) ter goedkeuring, de 
jaarrekening 2011 ter instemming en het jaarverslag ter kennisneming aangeboden. 

Doelstelling: 
Uitvoering geven aan de toezichthoudende taak van de gemeente zoals vastgesteld in de statuten 
van de Stichting ROOS. 

Mogelijke oplossingen: 
Op grond van de stukken die de Stichting ROOS heeft verstrekt, kan de Raad besluiten geen 
goedkeuring te geven, een goedkeuring onder voorweaarden te geven, dan wel instemmen met 
de jaarstukken 2 0 1 1 . 

Voorgestelde oplossingen: 
1.1. De ontwerpbegroting 2013 kan worden goedgekeurd 
De begroting 2013 eindigt met een positief resultaat van 6 11 .600 ,00 . 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 risico'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. 

1.2. Met de ontwerprekening 2011 kan worden ingestemd. 
De rekening sluit met een positief exploitatieresultaat van C 98 .965 ,00 . Het resultaat wordt 
toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de rekening is een goedkeurende accountantsverklaring 
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gevoegd. We kunnen concluderen dat de nieuwe bedrijfsvoering zijn vruchten afwerpt. 
Instemming met de jaarrekening strekt het bestuur tot decharge. 

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

Bovenstaande komt overeen met het standpunt van de Coördinatieraad van Toezicht, zoals 
beproken in de op 6 september jl. gehouden vergadering. 

Communicatie: 
Het bestuur van de Stichting ROOS wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het genomen 
besluit. 

Effecten meten: 
Vanuit de toezichthoudende rol van de gemeenten vindt er periodiek overleg plaats met de 
Stichting ROOS over de voortgang van de activiteiten van de Stichting en de financiële stand van 
zaken aan de hand van de vastgestelde begroting. 

Concept Besluit: 
1. Er wordt goedkeuring gegeven aan de ontwerpbegroting 2013 (op hoofdlijnen) van de 

Stichting ROOS voor het jaar 2013 
2. Er wordt ingestemd met de ontwerprekening van de Stichting ROOS over het jaar 2011 
3. Er wordt kennis genomen van het jaarverslag 2011 van de Stichting ROOS 

Nijverdal, 23 oktober 2012 

urgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 
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F. Dijkstra M B A , mevr. A.H.Raven BA, 

Advies commissie(s): 
De commissie samenlevingszaken stemte ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt 
voorgelegd aan de raad. 

Nr. 12INT01324 Nijverdal, 11 december 2012 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 


