Herzien

20bb497

Tweeds voortgangsrapportage (na 8 maanden) 2019, Jaarplan 2020,
Uitvoeringsagenda 2020 en Begroting 2020-2024 stichting BOOR en statutenwijziging
stichting BOOR

De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2019
(raadsvoorstel nr. 19bb24117);
Gezien het advies, 20bb221, van de subcommissie BOOR uit hear vergadering van 2
december 2019 over het vermelde raadsvoorstel en gehoord de commission ZOCS over dit
voorstel in hear vergadering van 15 januari 2020;
Overwegende dat de stichting BOOR aan de gemeenteraad van Rotterdam tweemaal per
jeer een voortgangsrapportage ter kennisname aanbiedt en jaarlijks veer 1 november een
begroting veer het komende kalenderjaar ter goedkeuring aanbiedt,
Overwegende voorts dat een wljzlglng van de statuten van de stichting BOOR goedkeuring
van de gemeenteraad van Rotterdam vereist,
Overwegende revens dat het aangaan van geldleningen vanaf € 1.000.000,-- door de
stichting BOOR goedkeuring van de gemeenteraad van Rotterdam behoeft,
Gel et op artikelen 10, lid 1, 20, lid 1, 21, lid 1 en 23, lid 1 van de statuten van stichting
BOOR,
besluit:
1. kennis te remen van de tweede voortgangsrapportage (na 8 maanden) 2019 van de
stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR),
2. het Jaarplan 2020, de Uitvoeringsagenda 2020 en de Begroting 2020-2024 van BOOR
geed to keuren,

3. het verzoek van het algemeen bestuur van stichting BOOR om een aanvullende Iening
van € 1,5 mln. aan te goon veer de financiering van de meerkosten van de nieuwbouw
van de Wolfert PRO in de gemeente Lansingerland geed te keuren,
4. de voorgestelde statutenw\lzlglngen van Stichting BOOR geed te keuren;

5. in afwijking van het verzoek van BOOR de toezeggingen 1 en 3 van 17 jun 2019 als
afgedaan to beschouwen.
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Aldus vastgesteld in de open bare vergadering van 30 januari 2020.

Densziffier,

~~a§_

De voorzitter,
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