
 
 
 
 

GEWIJZIGD voorstel aan :  Gemeenteraad van 26 mei 2015 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 12 mei 2015 

Nummer :  22 

Onderwerp :  Voornemen tot herbenoeming vier leden van de Raad van 
Toezicht van Stichting Baasis  

Bijlage(n) :  Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting :  Na een periode van onrust en wisselingen in bestuur en 
intern toezicht van Stichting Baasis, is de stichting nu in 
een rustiger vaarwater gekomen. De huidige leden van de 
Raad van Toezicht zijn door de gemeenteraden van Haren 
en Tynaarlo t i jdeli jk benoemd tot 30 september 2015. Om 
de ingezette koers en de continuïteit beter te kunnen ga-
randeren, stellen wij voor om 5 leden van de Raad van 
Toezicht voor een termijn van minimaal 1 jaar en maximaal 
4 jaar te benoemen.  

   

Voorgestelde beslissing :  1.  Het raadsbesluit van 15 december 2014 inzake de ti jde-
li jke benoeming van de leden van de Raad van Toezicht 
van Stichting Baasis te herroepen. 

2.  De huidige leden van de Raad van Toezicht van Stichting 
openbaar onderwijs Baasis opnieuw te benoemen tot 
1 juni 2018, te weten: 
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 
In mei 2014 is de volledige Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Baasis opgestapt. Omdat 
ook de directeur/bestuurder ziek was, dreigde Stichting Baasis in een bestuurli jk vacuüm 
terecht te komen. Daarom hebben de gemeente Tynaarlo, de gemeente Haren en de 
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) met spoed gezocht naar kandidaten 
voor de RvT. Medio juni 2014 hebben de beide raden vijf leden voor de RvT benoemd tot 
10 december 2014. In december 2014 is deze termijn verlengd naar 30 september 2015. De 
voorzitter van de RvT heeft in verband met de huidige rust, de stappen die zijn gezet, maar 
nog moeten worden afgerond en de continuïteit voor de middellange termijn het verzoek 
gedaan om als RvT langer aan te mogen bli jven. 
 
Tijdelijke aanstelling leden van de RvT 
Meteen na de bestuurscrisis had het met spoed vinden van een nieuwe RvT de hoogste pr i-
oriteit. Door deze ti jdsdruk zijn de leden in de RvT niet door middel van een openbare en 
transparante procedure benoemd. De GMR is bij de procedure betrokken geweest, waardoor 
de inspraak van ouders en personeel wel was geborgd. In het afgelopen jaar is de rust weer 
grotendeels teruggekeerd bij Stichting Baasis. De focus ligt weer op het geven van goed 
openbaar onderwijs, er is een duideli jke koers ingezet en er is een nieuwe directeur/ be-
stuurder aangesteld. De leden van de RvT geven aan dat het belangrijk is dat zij de direc-
teur/bestuurder ondersteunen in het bewaken van de ingezette koers en zorgen voor conti-
nuïteit. Sinds de verzelfstandiging in 2009 heeft de stichting twee volledig nieuwe besturen/ 
RvT’s gehad en is ook op het bestuurs- en directievlak het nodige aan wisselingen geweest. 
Rust, stabil iteit en het samen bouwen aan goed openbaar onderwijs is in het belang van een 
stabiele Stichting Baasis. Dit bli jkt ook uit de rapportage Dullemond. De huidige RvT wil 
hierin hun verantwoordeli jkheid nemen en zorgen voor continuïteit. Daarom heeft de RvT 
verzocht om langer aan te mogen bli jven. 
 
Herbenoeming 5 leden RvT 
Wij denken dat het verstandig is om de komende periode een stabiele RvT te hebben. Het 
vervangen van de hele RvT brengt mogelijk weer onrust in de organisatie. Daarom stellen 
wij u voor om 5 leden van de RvT voor een termijn van minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar 
te benoemen. Daarnaast zal de RvT op zoek gaan naar 2 nieuwe leden. De kalender van 
aftreding is dan als volgt (nog onder voorbehoud): 
 
          Aftreden   Aantreden    
30 september 2015    1 l id     2 leden      
1 juni  2016       1 l id     1 l id 
1 juni  2017       1 l id     1 l id 
1 juni  2018       2 leden    1 l id of 2 leden 
 
Draagvlak voor herbenoeming vanuit de GMR 
Het is van belang dat er vanuit de vanuit de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 
(GMR) draagvlak is voor de RvT. In de GMR zit een vertegenwoordiging van ouders en per-
soneelsleden van de Stichting. Daarom is afgesproken dat de 2 nieuwe leden bindend wor-
den voorgedragen door de GMR. Hiervoor wordt een openbare en  transparante procedure 
gevoerd met een Benoemingsaviescommissie.   
 
Juridische complicatie herbenoeming 
De statuten geven aan dat een lid van de RvT voor 2 termijnen (van maximaal 4 jaar) kan 
worden benoemd. In december 2014 heeft u besloten de zitt ingstermijn van de huidige RvT 
te verlengen naar 30 september 2015 en zijn de leden dus voor 2 termijnen benoemd. 
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Er is juridisch advies ingewonnen over de vraag of het mogelijk is om de leden van de RvT 
nog een keer te benoemen. Dit bli jkt mogelijk te zijn. Hiervoor moet u het besluit van 
15 december 2015 intrekken. Zoals aangegeven kan een lid van de RvT voor maximaal 
2 termijnen worden herbenoemd. Echter door het herroepen van het besluit van de gemeen-
teraad van 15 december 2014 en het opnieuw benoemen van de leden van de RvT voor een 
langere termijn is er nog steeds sprake van maximaal twee termijnen. Daarnaast wordt de 
maximale duur van 8 jaar (2 termijnen van maximaal 4 jaar) niet overschreden.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Voor de benoeming van de leden van de RvT moet een openbare en transparante procedure 
worden doorlopen en dit kost t i jd. De RvT moet daarom weten voor hoeveel leden zij de 
procedure op moeten starten: voor 2 leden of voor alle leden. Daarom wordt u nu gevraagd 
in te stemmen met de voorgestelde werkwijze. De RvT weet dan hoe zij de procedure moe-
ten insteken, waarna in september een voorstel voor de benoeming van 2 nieuwe volgt.   
 
Voorgestelde beslissing 
Samenvattend stellen we u het volgende voor: 
1.  Het raadsbesluit van 15 december 2014 inzake de ti jdeli jke benoeming van de leden van 

de Raad van Toezicht van Stichting Baasis te herroepen. 
2.  De huidige leden van de Raad van Toezicht van Stichting openbaar onderwijs Baasis op-

nieuw te benoemen tot 1 juni 2018, te weten: 
• de heer J. van den Broek 
• de heer J. Cooijmans 
• mevrouw A. Machielsen 
• mevrouw M. Schreur 
• de heer R. Schuur 

 
Haren, 20 april 2015 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 P. van Veen, 
burgemeester 

 
 


