
Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 15INT01692 

Datum vergadering: 2 3 JüBļ 2019 
Nota openbaar: Ja 

Onderwerp: Begroting 2015 stichting ROOS 

Advies: 
1. De begroting van Stichting ROOS voor kennisgeving aannemen. 
2. De raad kennis laten nemen van de begroting 2015 van de Stichting ROOS. 

Besluit B en W: C ö ^ O Ì ^ M J O c İ U ^ S 

Korte 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. Conform de statuten is u 
door de bestuurder de begroting 2015 ter kennisname toegestuurd. 

Aanleiding: 
Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en de buurgemeenten Rijssen-Holten, 
Twenterand en Wierden is bestuurlijk en financieel verzelfstandigd in de Stichting ROOS. De 
bestuursvorm van deze stichting is begin vorig jaar gewijzigd. Op grond van de nieuwe 
statuten stelt het bestuur de begroting vast gehoord hebbend de coördinatie commissie 

-gemeenteli jk toezicht (CGT) en nadat de raad van toezicht deze heeft goedgekeurd. 
De vastgestelde begroting wordt door de bestuurder ter kennisneming aan de 
gemeenteraden gestuurd (artikel 14.2). 

Op 17 april 2015 heeft u van de bestuurder van ROOS ter kennisname deze vastgestelde 
begroting 2015 ontvangen. 

Relevante eerdere besluiten: 
» 11 december 2 0 1 2 , Wijziging statuten stichting ROOS (12INT01344). 
» 20 mei 2014 , Begroting 2 0 1 4 stichting Roos (14INT01291). 

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

Oplossing: 
De bestuurder van stichting ROOS heeft de CGT gehoord over de begroting 2015 conform 
artikel 14 van de statuten. De begroting is ook goedgekeurd door de Raad van Toezicht en 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

De begroting 201 5 eindigt met een positief resultaat van 6 C 8 5 . 8 8 2 , -

Per leerlingen die per 1 oktober van het jaar op een school staat ingeschreven, ontvangt het 
bestuur een vergoeding. Voor vaststelling van de budgetten 2015 zijn de leerlingen telling 
van 2013 en 2014 leidend. Het leerlingenaantal van Stichting Roos krimpt. Per 1 oktober 
2014 is het totaal aantal leerlingen in groep 8 van alle ROOS- scholen samen 216, terwijl 
het totale aantal leerlingen in groep 1 slechts 131 bedraagt. Het bestuur geeft aan zich 
nadrukkelijk te moeten beraden op haar positie. Vooral ook omdat de komende jaren diverse 

Doelstelling: 



- 2 -

ROOS-scholen onder de opheffingsnorm komen. In de gemeente Heilendoorn heeft dat als 
consequentie gehad dat De Drie Linden gefuseerd is met De Tormentil. Het lespunt van De 
Drie Linden in het dorp Heilendoorn is wel in stand gebleven. 

De bestuurder verwacht dat op 1 oktober 2 0 1 5 , 2016 en 2017 alle scholen van stichting 
ROOS in de gemeente Heilendoorn boven de opheffingsnorm zitten. 

Effecten: 

U geeft invulling aan uw toezichthoudende rol van de gemeente. 

Planning: 
De begroting heeft betrekking op kalenderjaar 2014 . 

Financiële consequenties: 
Dit besluit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
N.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
N.v.t. 

Overige consequenties: 
N.v.t. 


