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drs.C. Kooy 
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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Jaarverslag 2009 
• Ontwerpbegroting 2011 
 

Onderwerp:  Jaarrekening 2009 en ontwerpbegroting 2011 Stichting Meerwerf Basisscholen 

 
Gevraagd besluit: 
 
Instemmen met het jaarverslag 2009 inclusief de rekening over 2009 van Stichting Meerwerf Basisscholen. 
 
Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2011 van Stichting Meerwerf Basisscholen. 
 
 
 
Inleiding en aanleiding 
Tot 1 januari 2009 werd Meerwerf Basisscholen Den Helder namens het college van burgemeester en 
wethouders bestuurd door een bestuurscommissie.  
Met ingang van 1 januari 2009 zijn de bestuurlijke bevoegdheden overgedragen aan het bestuur van de per 
dezelfde datum opgerichte Stichting Meerwerf Basisscholen te Den Helder. De stichting vindt haar 
bestaansgrond in de notariële akte en de vastgestelde statuten die op 31 december 2008 passeerden. 
Dit statuut regelt onder meer de verhouding met de gemeente Den Helder. In de praktijk is deze goeddeels 
hetzelfde gebleven: 

1 de raad benoemt op voordracht van geledingen, waaronder het college van burgemeester en 
wethouders, de bestuursleden van de stichting 

2 de raad moet instemmen met het door het bestuur vastgestelde jaarverslag en goedkeuring geven aan 
de ontwerpbegroting 

3 voorafgaande toestemming van de raad is noodzakelijk bij opheffing of fusie van scholen 
4 het bestuur is eraan gehouden het openbare karakter van de Meerwerf basisscholen te bewaken en 

verder te ontwikkelen. De gemeente ziet daar op toe. 
 
Positioneel heeft de gemeenteraad ten opzichte van het bestuur van Stichting Meerwerf Basisscholen de functie 
van extern toezichthouder. 
Stichting Meerwerf Basisscholen is als schoolbestuur in Den Helder uitsluitend actief binnen de 
gemeentegrenzen en tegelijkertijd in alle wijken en in Julianadorp. 
 
 
Beoogd resultaat 
Instemmen met het jaarverslag 2009 inclusief de rekening over 2009 van Stichting Meerwerf Basisscholen. 
 
Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2011 van Stichting Meerwerf Basisscholen. 
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Kader 
Gevraagd besluit vloeit voort uit de Wet op het primair onderwijs. 
Er is door Stichting Meerwerf Basisscholen voldaan aan artikel 23 van het stichtingstatuut om voor 1 oktober de 
begroting aan de raad aan te bieden. 
Op hoofdlijnen is de ontwerpbegroting 2011 door de gemeente beoordeeld op de onderdelen; een gezonde en 
deugdelijke bedrijfsvoering.  
De jaarrekening 2009 is door de gemeente beoordeeld aan de hand van de door GIBO accountants getrokken 
conclusies met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2009 van Stichting Meerwerf Basisscholen.  
 
Argumenten / alternatieven 
Niet van toepassing 
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing 
 
Juridische consequenties 
Niet van toepassing 
 
Communicatie 
Niet van toepassing 
 
Aanpak / uitvoering 
Niet van toepassing 
 
 
Den Helder, 11 januari 2011 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


