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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 25 juni 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 11 juni 2018 

Nummer :  22 

Onderwerp :  Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Baasis  

Bijlage(n) :  1.  Aanbiedingsbrief Stichting Baasis  mevrouw Bouwman 

2.  Aanbiedingsbrief Stichting Baasis  mevrouw de Veth 

3.  Advertentietekst werving nieuwe leden 

4.  Profielschets kandidaten Raad van Toezicht  

5.  CV mevrouw J.M.J. Bouwman (GEHEIM) 

6.  CV mevrouw J.L.J.M. de Veth (GEHEIM) 

7.  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 mevrouw Bouwman en 

mevrouw de Veth te benoemen als nieuwe leden van de 

RvT. Mevrouw J.M.J. Bouwman wordt voorgedragen door de 

RvT. En mevrouw J.L.J.M. de Veth wordt voorgedragen door 

de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

Het college adviseert de gemeenteraad om mevrouw J.M.J. 

Bouwman en mevrouw J.L.J.M. de Veth te benoemen als 

leden van de RvT. 

   

Voorgestelde beslissing :  Mevrouw J.M.J. Bouwman 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 2018 tot 1 

september 2022. 

Mevrouw J.L.J.M. de Veth op voordracht van de GMR te 

benoemen tot l id van de Raad van Toezicht van Stichting 

Baasis met ingang van 1 september 2018 tot 1 september 

2022.  

De op de bij lagen “Curriculum Vitae J.M.J. Bouwman” en 

“Curriculum Vitae J.L.J.M. de Veth ” 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 ge-

meenten, toezicht op de directeur-bestuurder. Mevrouw Schreur en de heer Schuur treden 

volgens het rooster van aftreden af met ingang van 1 juni 2018.  Om uniformiteit in het roos-

ter van aftreden te bereiken is t i jdens het coördinatieplatfo rm Baasis door beide gemeenten 

afgesproken dat de toekomstige nieuwe leden van de Raad van Toezicht  allemaal per 1 sep-

tember worden benoemd. Hierdoor ontstaat de situatie dat de RvT van 1 juni 2018 tot 1 sep-

tember 2018 in plaats van uit 6 leden uit 4 leden bestaat. Op basis van artikel 10.10 van de 

statuten van Stichting Baasis  kunnen de overbli jvende 4 leden de werkzaamheden van de 

RvT waarnemen. Hierin staat dat ook een niet voltall ige raad zijn bevoegdheden behoudt. 

Daarnaast vinden wij  het t i jdeli jk functioneren van de RvT met minder leden acceptabel om-

dat het om een korte overbrugging gaat van een vakantieperiode.  

De benoemingsadviescommissie (BAC) draagt twee nieuwe leden voor de RvT, mevrouw 

Bouwman en mevrouw de Veth.   

 

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 nieuwe leden namens de RvT 

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

zocht naar kandidaten met een onderwijskundige achtergrond of achtergrond in het primair 

onderwijs. De soll icitanten zijn door de BAC beoordeeld. Hieruit zijn (unaniem) twee ge-

schikte kandidaten naar voren gekomen, namelijk mevrouw J.M.J. Bouwman en mevrouw 

J.L.J.M. de Veth.  

Mevrouw Bouwman wordt voorgedragen namens de RvT en mevrouw de Veth namens de 

GMR. Hierdoor zijn de leden van de RvT vanuit beide geledingen evenredig vertegenwoor-

digd. 

Mevrouw Bouwman heeft een sterke HRM en onderwijs achtergrond.  Ook mevrouw de Veth 

heeft een sterke onderwijskundige achtergrond. Tijdens de vorige wervingsprocedure zijn 

kandidaten met een sterke financiële achtergrond geworven. Zoals toen is afgesproken is er 

bij deze procedure geworven voor een kandidaat met een onderwijskundige achtergrond.  

Tijdens de vorige wervingsprocedure zijn kandidaten met een sterke financiële  achtergrond 

geworven. Zoals toen is afgesproken is er bij deze procedure geworven voor kandidat en met 

een onderwijskundige achtergrond.  

Zoals gezegd zijn de heer Schuur en mevrouw Schreur per 1 juni 2018, conform het rooster, 

afgetreden. De nieuwe kandidaten treden met ingang van 1 september 2018 aan. 

 

Rooster van aftreden 

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

Naam      Aftreden 

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)  

J.M.J. Bouwman   per 1 september 2022 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk)  

J.L.J.M. de Veth   per 1 september 2022 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk)  
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Toekomst 

Een mogelijke herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer kan op den duur ge-

volgen hebben voor het openbaar onderwijs, dus Stichting Baas is. Los van de uitkomst van 

dit onderzoek is het noodzakelijk dat er een RvT functioneert met een voldoende aantal le-

den. Tot dan gelden de statuten van Stichting Baasis zoals deze zijn vastgesteld.  

 

Voorgestelde besluit  

Samenvattend stellen wij u voor om mevrouw J.M.J. Bouwman en mevrouw J.L.J.M. de Veth 

te benoemen voor 4 jaar als leden van de RvT van Stichting Baasis en de op de bij lagen 

“Curriculum Vitae J.M.J. Bouwman”  en “Curriculum Vitae J.L.J.M. de Veth”  opgelegde ver-

plichting tot geheimhouding te bekrachtigen. 

 

Haren, 30 mei 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


