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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 19 juni 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 13 juni 2017 

Nummer :  28 

Onderwerp :  Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Baasis 

Bijlage(n) :  1.  Aanbiedingsbrief Stichting Baasis  

2.  Advertentietekst werving 2 nieuwe leden 

3.  Profielschets werving 2 nieuwe leden 

4.  CV de heer K. van Vugt en CV de heer M. Hölterhoff  

(GEHEIM) 

5.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  K. Beimers 

   

   

   

Samenvatting :  Het openbaar onderwijs in de gemeenten Tynaarlo en Haren 

wordt verzorgd door Stichting Baasis. De Raad van Toezicht 

(RvT) van de stichting stelt voor om de heer K. van Vugt en 

de heer M. Hölterhoff  te benoemen als nieuwe leden van de 

RvT. De twee nieuwe leden worden voorgedragen door de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en 

RvT. Het college adviseert de gemeenteraad om beide 

kandidaten te benoemen als l id van de RvT.  

   

Voorgestelde beslissing :  De heer K. van Vugt op voordracht van de Gemeenschappe-

li jke Medezeggenschapsraad te benoemen tot l id van de 

Raad van Toezicht van Stichting Baasis met ingang van  

1 september 2017 tot 1 september 2021, de heer 

M.E. Hölterhoff op voordracht van de Raad van Toezicht te 

benoemen tot l id van de Raad van Toezicht van Stichting 

Baasis met ingang van 1 september 2017 tot 1 september 

2021. De op de bij lagen “Curriculum Vitae K. van Vugt” en 

“Curriculum Vitae M.E. Hölterhoff” opgelegde verplichting 

tot geheimhouding te bekrachtigen. 
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Aanleiding 

Het openbaar onderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo wordt verzorgd door Stichting 

Baasis. De dagelijkse leiding van Baasis is in handen van directeur -bestuurder mevrouw 

S. de Wit. De Raad van Toezicht (RvT) houdt, namens de beide gemeenteraden van deze 

gemeenten, toezicht op de directeur-bestuurder. In verband met de benoeming tot waarne-

mend burgemeester van de gemeente Bedum is het voor mevrouw E. van Lente niet mogeli jk 

haar werkzaamheden voor de RvT Stichting Baasis voort te zetten. Volgens het rooster van 

aftreden neemt per 31 augustus 2017 de heer J.R.M.F. Cooijmans afscheid van de RvT. De 

benoemingsadviescommissie (BAC) draagt nu unaniem 2 nieuwe leden voor de RvT voor.  

 

Wettelijk kader 

Conform artikel 10 lid 2 van de statuten van de Stichting en artikel 48 lid 12b van de Wet op 

het Primair Onderwijs is de benoeming van de leden van de RvT een bevoegdheid van de 

gemeenteraad. De RvT voert het interne toezicht namens u uit. De leden worden voor vier 

jaar benoemd. Dit kan met één termijn van 4 jaar worden verlengd.  

 

Voordracht twee leden waarvan één lid namens de GMR 

Er is een openbare procedure gevoerd voor de werving van twee nieuwe leden. Er is g e-

zocht naar kandidaten met een achtergrond in onderwijskunde/primair onderwijs en vast-

goed/financiële bedrijfsvoering. De soll icitanten zijn door de BAC beoordeeld. Hieruit zijn 

(unaniem) twee geschikte kandidaten naar voren gekomen, namelijk de heer K. va n Vugt en 

de heer M.E. Hölterhoff. De heer K. van Vugt wordt voorgedragen namens de GMR. In de 

GMR zit een vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden van de Stichting.  Hiermee 

bestaat de RvT ook uit leden die bindend zijn voorgedragen door de GMR en is de inspraak 

van ouders en personeel in de RvT geborgd. Beide kandidaten hebben een sterk f inanciële 

achtergrond. Bij een volgende soll icitatieprocedure voor een nieuw lid van de RvT zal meer 

worden geworven voor een kandidaat met onderwijskundige achter grond. Conform het roos-

ter van aftreden is de heer J.R.M.F. Cooijmans vrijwil l ig afgetreden. Beide kandidaat leden 

treden met ingang van 1 september 2017 aan. 

 

Rooster van aftreden 

Het rooster van aftreden ziet er de komende jaren als volgt uit :  

Naam      Aftreden 

M. Schreur           per 1 juni 2018 

R. Schuur                per 1 juni 2018 

R. Renting              per 1 augustus 2019 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk)  

J.H. Dijkstra     per 1 augustus 2020 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk)  

K. van Vugt    per 1 september 2021 ((herbenoeming voor 4 jaar mogelijk)  

M. E. Hölterhoff   per 1 september 2021 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk)  

 

Voorgestelde besluit  

Samenvattend stellen wij u voor om de heer K. van Vugt en de heer M.E. Hölterhoff te be-

noemen voor 4 jaar als l id van de RvT van Stichting Baasis  en de op de bij lagen “Curriculum 

Vitae K. van Vugt” en “Curriculum Vitae M.E. Hölterhoff” opgelegde verplichting tot geheim-

houding te bekrachtigen.  

 

Haren, 16 mei 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

mr. M.P. de Wilde, 

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 
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