
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Herbenoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Baasis    

Steller/telnr.  Arthur de Jong/ 7221    Bijlagen 2 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Carine Bloemhoff   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 12 Jaar 2021 

LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

de heer K. van Vugt en de heer M. Hölterhoff te herbenoemen voor een tweede zittingstermijn als leden van de Raad 

van Toezicht van Stiching Baasis, met ingang van de besluitdatum tot uiterlijk 31-08-2025. 

 

 

 Samenvatting     

De eerste zittingsperiode van dhr. K. van Vugt als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT), en dhr. M. Hölterhoff als 

lid van de Raad van Toezicht van Stichting Baasis was op 31 augustus 2021 afgelopen. 

Beide zijn sinds 01 september 2017 lid. 

Op basis van evaluatiegesprekken is besloten beide heren voor een tweede termijn voor te dragen. 

Dhr. K. van Vugt en dhr. M. Hölterhoff hebben zich beschikbaar gesteld voor een tweede termijn. 

B&W-besluit d.d.: 16 november 2021 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    

estdal1g
Notitie
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

De eerste zittingsperiode van dhr. K. van Vugt, als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) en dhr. M. Hölterhoff, als 

lid van de Raad van Toezicht van Stichting Baasis was 31 augustus 2021 afgelopen. Beide zijn sinds 01 september 2017 

lid van de RvT.  

Er is een evaluatiegesprek met dhr. K. van Vugt gevoerd door Dhr. J.Dijkstra, lid RvT, op basis van input van de overige 

leden van de RvT. Naar aanleiding van de uitkomst van dit gesprek heeft de RvT in de vergadering van 25 maart 2021 

besloten dhr. Van Vugt voor te dragen voor herbenoeming.  

Er is een evaluatiegesprek met dhr. M. Hölterhoff gevoerd door de voorzitter van de RvT op basis van input van de 

overige leden van de RvT. Naar aanleiding van de uitkomst van dit gesprek heeft de RvT in de vergadering van 25 maart 

2021 besloten dhr. Hölterhoff voor te dragen voor herbenoeming.  

Dhr. K. van Vugt en dhr. M. Hölterhoff hebben ingestemd met herbenoeming.  

 
Kader     

Het bestuur van stichting Baasis is georganiseerd volgens het Raad van Toezicht-model. In de statuten van stichting 

Baasis is vastgelegd dat de gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht benoemd, op bindende voordracht van de 

Raad van Toezicht. Gezien stichting Baasis scholen bestuurt in zowel de gemeente Groningen als Tynaarlo, dienen beide 

gemeenteraden hierover een besluit te nemen.  

 
Argumenten en afwegingen     

De Raad van Toezicht is unaniem akkoord met het voorstel tot herbenoeming van beide leden. 

De overige leden van de RvT hebben de herbenoeming van de heer van Vugt als volgt onderbouwd: hij is efficiente,  

plezierige en betrokken voorzitter; hij toont veel inzet voor de belangen van Baasis en gaat indien noodzakelijk, 

moeilijke beslissingen niet uit de weg, zijn leiderschapsstijl brengt de RvT en de organisatie steeds weer verder; hij is 

een strategisch verbinder, doelgericht, professioneel en lerend door reflectie; hij laat veel ruimte voor de leden van RvT 

voor eigen meningsvorming maar treedt doortasten op waar nodig; bewaakt scherp het proces van beleidsontwikkeling; 

heeft een relevant netwerk; en hij heeft een goed ontwikkeld gevoel voor menselijke verhoudingen. 

De overige leden van de RvT hebben de benoeming van de heer Hölterhoff als volgt onderbouwd: hij geeft blijk van 

grote professionele deskundigheid op gebied van financiën, wat afgelopen jaren cruciaal is gebleken voor St. Baasis; hij 

signaleert tijdig en proactief; hij kan zich onafhankelijk opstellen; hij heeft een goed extern netwerk op gemeentelijk en 

provinciaal niveau; hij heeft een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; en hij zorgt voor verbinding.  

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Voor de zomer hebben wij het voorstel voor herbenoeming teruggetrokken. Aanleiding was in eerste instantie het 

signaal dat wij ontvingen over de positie van de GMR en enige ontevredenheid rond het proces van herbenoeming.  

Dat signaal werd gevolgd door het opzeggen van het vertrouwen in de RvT door de GMR. In overleg met wethouder 

Vemer van Tynaarlo en de heer Kingma, directeur-bestuurder van Stichting Baasis is aan de directeur-bestuurder 

verzocht een onderzoek in te stellen en de vertrouwensrelatie tussen GMR en RvT in het belang van het onderwijs te 

herstellen. Inmiddels is dit onderzoek positief afgerond. Wij hebben u daarover geinformeerd op 3 november 2021. 

Hiermee is er voldoende draagvlak voor de herbenoeming. 
 
Financiële consequenties     

Geen 

 
Overige consequenties     

Voor benoemingen en herbenoemingen bij St. Baasis is besluitvorming nodig door zowel de gemeenteraad van 

Groningen als van Tynaarlo. Ingangsdatum (her)benoeming vindt definitief plaats op de dag dat beide gemeenten tot 

(her)benoeming hebben besloten. 
 
Vervolg     

Na besluitvorming door uw raad wordt de stichting geinformeerd over het besluit. 
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Lange Termijn Agenda     

December 2021 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


