
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Baasis september 2020    

Steller/telnr.  Diede Vogelzang/ 7443    Bijlagen 2 

   

Classif icatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Carine Bloemhoff  Raadscommissie    

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 J.H. Dijkstra, te herbenoemen voor de tweede en tevens 

laatste termijn, te weten voor de periode van 1 september 2020 tot 1 september 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 Tynaarlo, draagt de Raad van Toezicht beide gemeenteraden voor het lid de heer 
J.H. Dijkstra. te herbenoemen als lid. Het eerste termijn van de heer J.H. Dijkstra loopt teneinde op 31 juli 2020. In lijn 
met de statuten is de heer J.H. Dijkstra herbenoembaar voor een tweede en tevens laatste termijn. In verband met het 
gelijk trekken van de data van af- en aantreden per 01 september - op verzoek van de gemeenten Tynaarlo en de 
voormalige gemeente Haren – zal de heer J.H. Dijkstra per 1 september 2020 herbenoemd worden. Het college 
informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting Baasis over het besluit van de raad.   

B&W-besluit d.d.: 19 mei 2020 
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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 Tynaarlo (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 Tynaarlo en Groningen besluiten beide gemeenteraden over de benoeming. De voordracht van het 
lid de heer J. H. Dijkstra voor de Raad van Toezicht van de stichting is dan ook gericht aan beide gemeenteraden. 

 
Het eerste termijn van de heer J. H. Dijkstra loopt teneinde op 31 juli 2020. In lijn met de statuten is de heer J.H. 
Dijkstra herbenoembaar voor zijn tweede en tevens laatste termijn. De heer J.H. Dijkstra is sinds 1 augustus 2016 lid. 
 
In verband met het gelijk trekken van de data van af- en aantreden per 01 september - op verzoek van de gemeenten – 
zal de herbenoeming van de heer J.H. Dijkstra per 1 september 2020 plaatsvinden.  

 
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 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. 
 

Om uniformiteit in het rooster van aftreden te bereiken is tijdens het coördinatieplatform Baasis door beide gemeenten 
afgesproken dat de toekomstige nieuwe leden van de Raad van Toezicht allemaal per 1 september worden benoemd. 
Hierdoor ontstaat de situatie dat de RvT van 1 augustus tot 1 september 2020 in plaats van uit 6 leden uit 5 leden bestaat. 
Op basis van artikel 10; lid 10 van de statuten van Stichting Baasis kunnen de overblijvende 5 leden de werkzaamheden 
van de RvT waarnemen. Hierin staat dat ook een niet voltallige raad zijn bevoegdheden behoudt. Daarnaast vinden wij 
het tijdelijk functioneren van de RvT met minder leden acceptabel omdat het om een korte overbrugging gaat van een 

vakantieperiode. 
 
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 Functie Benoeming op voordracht van (Her)benoemd tot Herbenoembaar 

Overig 
(4) 

Ouders 
GMR (1) 

GMR (1) 

R. Renting             Lid 
 

X  1-1-2024 Nee 

J. H. Dijkstra Lid X 
 

  1-9-2024 Nee 

M. Hölterhoff Lid X 
  

 1-9-2021 Ja 

K. van Vugt Vz X 
 

  1-9-2021 Ja 

J.M. J. Bouwman Lid X 
 

  1-9-2022 Ja 

J. L. J. M de Veth Lid 
 

X  1-9-2022 Ja 

 
Argumenten en afwegingen     

De RvT is unaniem van mening dat de heer. Dijkstra scherp is in zijn analyse van problematieken. Hij heeft daarbij het 
vermogen om zaken vanuit meerdere perspectieven te bezien. Met zijn scherpe formuleringen stemt hij collega leden 
van de RvT en de bestuurder tot nadenken. Hij heeft in enkele besluitvormingsprocessen dan ook een belangrijke  rol 
gespeeld. 
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Door zijn professionele ervaring heeft hij een uitstekend inzicht in het gemeentelijk  domein en de wijze waarop 
besluitvormingsprocessen op ambtelijk en op politiek niveau verlopen. 

 
Door zijn inbreng in de auditcommissie is het professionele niveau van “in control” zijn van de organisatie sterk 
verbeterd. In het verlengde daarvan zijn ook de managementrapportages in vergelijking met enkele jaren geleden 
aanzienlijk verbeterd. 
 
De heer Dijkstra wordt door zijn collega’s ervaren als een uitstekende collega, die ook scherp is naar zijn eigen 

functioneren in en het totale functioneren van de gehele RvT. Altijd met respect voor de ander en met de nodige humor. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie      

Overige leden van de RvT hebben unaniem besloten de herbenoeming voor te leggen aan de GMR. 
De GMR heeft een positief advies uitgebracht. 
De heer J.H. Dijkstra heeft ingestemd met de 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. 
 
Vervolg     

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

nvt      
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
loco-burgemeester,    secretaris, 
Roeland van der Schaaf   Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 
 
 

 


