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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 18INT00390 
III II III Nil llllll II II II . 

Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

Onderwerp: B&W-advies: Begroting Stichting ROOS 2018 

Advies: 
1. De begroting van Stichting ROOS 2018 voor kennisgeving aannemen en de raadscommissie 

Samenlevingszaken informeren. 

Besluit B en W: COfxIoTlYi QCjfol&Ś 

Korte samenvatting: 
Als één van de vier externe toezichthouders heeft u van Stichting ROOS de begroting over het kalenderjaar 
2018 ontvangen. Voorgesteld wordt kennis van de begroting 2018 te nemen en de raadcommissie 
Samenlevingszaken te informeren. 

Aanleiding: 
Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en de buurgemeenten Hellendoorn, Twenterand en Wierden is 
bestuurlijk en financieel verzelfstandigd in de Stichting ROOS. Deze stichting heeft twee aparte 
bestuursorganen, namelijk een bestuurder en de raad van toezicht. De bestuurder vormt het bevoegd gezag en 
de raad van toezicht oefent het interne toezicht op de bestuurder uit. De gemeenten zijn extern toezichthouder. 
Dit toezicht wordt gecoördineerd door de Coördinatiecommissie Gemeentelijk Toezicht (CGT), bestaande uit de 
wethouders onderwijs van de 4 deelnemende gemeenten. 

Op grond van de statuten stelt de bestuurder de begroting vast gehoord hebbend de CGT en nadat de raad van 
toezicht deze heeft goedgekeurd. 

De begroting wordt na vaststelling door de bestuurder ter kennisneming aan de gemeenteraden gestuurd. Bij 
brief van 12 januari 2018 heeft de bestuurder van ROOS de begroting 2018 ter kennisneming toegestuurd. 

Relevante eerdere besluiten: 

11 december 2012 Wijziging statuten Stichting ROOS (12INT01344). 

Doelstelling: 

U voldoet aan de statuten en geeft invulling aan uw toezichthoudende rol. 

Oplossing: 
De begroting 2018 eindigt met een positief resultaat van C 46 .400 . Ook de meerjarenexploitatiebegroting tot 
2021 eindigt met positieve cijfers. De raad van toezicht heeft de begroting goedgekeurd en de GMR heeft 
positief geadviseerd. De CGT heeft de begroting besproken met de bestuurder en voor kennisgeving 
aangenomen. 
Voorgesteld wordt dan ook: 
1. De begroting van Stichting ROOS 2018 voor kennisgeving aannemen en de commissie 

Samenlevingszaken te informeren. 
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Effecten: 

U houdt toezicht op Stichting ROOS. 

Planning: 

De begroting heeft betrekking op het kalenderjaar 2018. 

Financiële consequenties: 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. 

Personele consequenties: 

Dit voorstel heeft geen personele consequenties. 

Juridische consequenties: 
Door kennis te nemen van de begroting voldoet aan de statuten en geeft u invulling aan uw toezichthoudende 
rol. 
Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 
Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 
Communicatie: 
Het bestuur van ROOS zal over de beslissing op dit voorstel worden geïnformeerd. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 
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