
 

Raadsvoorstel 
 

 

Onderwerp     Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Baasis            

Steller/telnr.  Diede Vogelzang/ 7443    Bijlagen 1 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Carine Bloemhoff  Raadscommissie   OenW 

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit het lid van de Raad van Toezicht van Stiching Baasis, de heer R. Renting, te herbenoemen 
voor de tweede en tevens laatste termijn, te weten voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.  
  

 

 

 Samenvatting     

Het bestuur van stichting Baasis is georganiseerd volgens het Raad van Toezicht-model. In de statuten van 
Baasis is vastgelegd dat de gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht benoemd. Gezien stichting 
Baasis scholen bestuurt in zowel de gemeente Groningen als Tynaarloo, draagt de Raad van Toezicht 
beide gemeenteraden voor het lid de heer R. Renting te herbenoemen als lid. De eerste termijn van de 
heer R. Renting loopt teneinde op 31 december 2019. In lijn met de statuten is de heer R. Renting 
herbenoembaar per 1 januari 2020 voor zijn tweede en tevens laatste termijn. De herbenoeming gebeurt 
op voordracht van de Raad van Toezicht en GMR. Het college informeert de voorzitter van de Raad van 
Toezicht van stichting Baasis over het besluit van de raad.   

B&W-besluit d.d.: 5-11-2019 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    

estdal1g
Notitie
353075-2019
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Na de herindeling van de gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen, heeft stichting Baasis scholen op het 
grondgebied van zowel de gemeente Tynaarloo (10) als de gemeente Groningen (3).  
 
Het bestuur van stichting Baasis is georganiseerd volgens het Raad van Toezicht-model. In de statuten van 
Baasis is vastgelegd dat de gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht benoemd. Aangezien de 
stichting Baasis scholen heeft in de gemeenten Tynaarloo en Groningen besluiten beide gemeenteraden 
over de benoeming. De voordracht van het lid de heer R. Renting voor de Raad van Toezicht van de 
stichting is dan ook gericht aan beide gemeenteraden. 
 
Het eerste termijn van de heer R. Renting loopt teneinde op 31 december 2019. In lijn met de statuten is de 
heer R. Renting herbenoembaar per 1 januari 2020 voor zijn tweede en tevens laatste termijn. De heer R. 
Renting is sinds 1 januari 2016 lid op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR). 
 
Kader     

Het kader wordt gevormd door de statuten van stiching Baasis (d.d. april 2019): 
- Artikel 10; lid 2: Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad. Deze 

benoeming gebeurt op bindende voordracht van de Raad van Toezicht. 
- Artikel 10; lid 3: De GMR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor 

een zetel in de raad. 
- Artikel 10; lid 8: Benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming 

is mogelijk voor maximaal één nieuwe periode van ten hoogste vier jaar. De raad stelt een rooster 
van aftreden op. Elk lid van de raad treedt volgens het rooster af. 

Daarnaast is artikel 48 lid 12b van de Wet op het Primair Onderwijs van toepassing:  
 
Het rooster van aftreden ziet er de komende jaren als volgt uit als de voorgestelde benoeming doorgaat:  
 
Naam   Aftreden 
R. Renting             per 1 januari 2024  
J.H. Dijkstra   per 1 augustus 2020 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk) 
M. Hölterhoff  per 1 september 2021 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk) 
K. van Vugt  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) 
 
 
Argumenten en afwegingen     

De herbenoeming gebeurt op voordracht van de Raad van Toezicht en GMR. Dhr. R. Renting heeft 
ingestemd met herbenoeming. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De herbenoeming gebeurt op voordracht van de Raad van Toezicht en GMR. Dhr. R. Renting heeft 
ingestemd met herbenoeming. 
 
Financiële consequenties     

nvt 
 
Overige consequenties     

Met de herbenoeming van het genoemde lid zijn de beschikbare plaatsen in de Raad van Toezicht van 
stichting Baasis weer gevuld. 
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Vervolg     

Het college informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting Baasis over het besluit van de 
raad.   
 

 
Lange Termijn Agenda     

 

 
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 
 
Koen Schuiling     Diana Starmans 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

 


