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Samenvatting  : Op 10 juni j l .  heeft de gemeenteraad een ti jdeli jke Raad van 
Toezicht (RvT) voor Stichting Baasis benoemd bestaande uit 
vijf  leden. De termijn van benoeming was voor zes maanden 
en verstr i jkt op 10 december aanstaande. Intussen is ook het 
rapport Dullemond verschenen waarin aanbeveling worden 
gedaan om de Stichting weer goed op de r it te kri jgen. De ti j-
deli jke leden willen graag tot 30 september 2015 de ti jd kri jgen 
om de stichting een stevigere basis te geven, voordat zij gefa-
seerd worden vervangen door een nieuwe RvT.  

   

Voorgestelde beslissing  : De raad besluit onderstaande personen tot 30 september 2015 
te benoemen tot l id van de Raad van Toezicht van Stichting 
openbaar onderwijs Baasis: 
• de heer J. van den Broek 
• de heer J. Cooijmans 
• mevrouw A. Machielsen 
• mevrouw M. Schreur 
• de heer R. Schuur 
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Aanleiding 
Kort voor de zomervakantie bleek dat er veel onrust was binnen diverse geledingen van 
Stichting Baasis. Op 27 mei j l.  hebben de voormalige leden van de Raad van Toezicht (RvT) 
van Stichting openbaar onderwijs Baasis ontslag genomen. Hierdoor ontstond er een onge-
wenst bestuurli jk vacuum. Er is door de gemeenten Tynaarlo en Haren en de Gemeen-
schappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) gezocht naar geschikte t i jdeli jke leden voor de 
RvT. Op 10 juni 2014 heeft u de huidige leden van de Raad van Toezicht van de Stichting 
benoemd voor maximaal een half jaar. Deze periode loopt in december af. De huidige, t i jde-
li jke leden hebben het verzoek gedaan om deze periode te verlengen tot 30 september 
2015. Het (her)benoemen van leden van de RvT van de stichting is een wetteli jke taak van 
de gemeenteraad.  
 
Rapportage adviesbureau Dullemond 
Voor de zomervakantie heeft de RvT zich vooral gericht op het nemen van noodzakeli jke 
besluiten om het nieuwe schooljaar goed te kunnen beginnen. Ook heeft men een interim 
directeur/bestuurder aangesteld. De heer Brugman is na de zomervakantie begonnen. Ten-
slotte is bureau Dullemond gevraagd om de ontstane situatie te analyseren. Dit onderzoek 
was overigens al door de voormalige RvT in gang gezet. Op 8 oktober heeft u kennis kun-
nen nemen van de resultaten in de publiekssamenvatting van het onderzoek. In het rapport 
stelt Dullemond een tweejaren plan voor, voorlopig getiteld Perspectief 2016. 
 
Verlenging van de aanstelling tot eind september 2015 
De ti jdeli jke leden van de RvT en de interim directeur/bestuurder wil len graag een aantal 
stappen zetten op weg naar het perspectief 2016, voordat zij het stokje off icieel overdragen. 
Men streeft naar een gefaseerde opvolging van de RvT. Hiermee bli jft  de continuïteit in het 
inmiddels opgestarte verbeterproces beter gewaarborgd. Men gaat ervan uit dat de ti jdeli jke 
RvT uiterl i jk op 30 september 2015 is opgevolgd. Hiervoor moet een openbare en transpa-
rante procedure worden gevoerd, waarna zij door de gemeenteraad kunnen worden be-
noemd.      
 
Voorstel 
Het l i jkt ons goed om de huidige RvT de gelegenheid te geven om een aantal aanbevelingen 
van bureau Dullemond in gang te zetten. Daarom stellen we u voor om onderstaande perso-
nen tot 30 september 2015 te benoemen tot l id van de Raad van Toezicht van Stichting 
openbaar onderwijs Baasis: 
• de heer J. van den Broek 
• de heer J. Cooijmans 
• mevrouw A. Machielsen 
• mevrouw M. Schreur 
• de heer R. Schuur 
 
Haren, 3 november 2014 
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