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Colleqe van buroemeester en wethouders
de leden van de qemeenteraad
Begroti ng 20 1 6, m eerjarenbegroti n g 201 6-2O20 en jaarstu kken 20 I 5
Stichtinq Openbaar Basisonderwiis West-Brabant.
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Verantwoordel ik oortefeu illehouder: drs. T. H. R. Zwiers
i

lnleiding
De Stichting Openbaar Basisonderuvijs West-Brabant heeft de begroting 2016, de meerjarenbegroting
2016-2020 en de jaarstukken 2015 (jaarrekening en bestuursverslag) overlegd, die goedgekeurd zijn
door de raad van toezicht.

lnformatie
Op grond van de gemeenschappelijke regeling Raad van Toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant coördineert en oefent de raad van toezicht de bevoegdheden vanuit de raad als
bedoeld in artikel 48 Wet op het Primair Onderwijs en de statuten van de stichting.
De raad van toezicht heeft onder andere de taken:
Het goedkeuren van de begroting met toelichting en een meerjarenraming met toelichting voor
ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren;
Het goedkeuren van de jaarrekening;
Het houden van toezicht op het bestuur van de stichting.
De raad van toezicht bestaat uit vijf wethouders van de vijf deelnemende gemeenten Roosendaal,
Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Drimmelen. Op grond van het artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling, zit drs. T.H.R. Zwiers in zijn hoedanigheid als wethouder in de raad van toezicht. Hij
dient uw raad te informeren over het gevoerde beleid en het gevoerde financieel beheer in de raad
van toezicht.
De begroting 2016, de meerjarenbegroting 2016-2020 en de jaarstukken 2015, zijn daarom ter inzage
gelegd voor uw raad.
De vermogenspositie van de stichting is nog ruim voldoende om risico's op te vangen.
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Bijlagen:

. Begroting 2016 (Verseon 723566).
2. Meerjarenbegroting 201 6-2020 (Verseon 7 23567)
3. Jaarstukken 2015 (verseon 723568).
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Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
en wethouders van Moerdijk,
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