
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Baasis 2022    

Steller/telnr.  Arthur de Jong/ 72 21    Bijlagen 4 

Registratienummer  334354-2022  

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  B loe m ho f f    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 9 Jaar 2022 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

mevrouw J. Bouwman en mevrouw J. de Veth te herbenoemen voor een tweede zittingstermijn als leden van de Raad 

van Toezicht van Stichting Baasis, met ingang van de besluitdatum en tot uiterlijk 31-08-2026. 
  

   

 

 Samenvatting     

De eerste zittingsperiode van mevrouw Bouwman en mevrouw De Veth loopt teneinde op 31 augustus 2022. Beiden 

zijn sinds 1 september 2018 lid van de Raad van Toezicht van Stichting Baasis en beschikbaar voor een volgende 

termijn. Voor herbenoeming is een akkoord van zowel de gemeente Tynaarlo als de gemeente Groningen noodzakelijk. 

 

B&W-besluit d.d.: 12 juli 2022 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

De eerste zittingsperiode van mevrouw Bouwman en mevrouw De Veth  als leden van de Raad van Toezicht van 

Stichting Baasis loopt op 31 augustus 2022. Beiden zijn sinds 1 september 2018 lid van de Raad van Toezicht.  

Conform de statuten van Stichting Baasis kunnen leden van de Raad van Toezicht voor een tweede periode van vier jaar 

herbenoemd worden. Mevrouw Bouwman en mevrouw De Veth hebben beiden aangegeven voor herbenoeming 

beschikbaar te zijn. 

 
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 de gemeente 

Tynaarlo, dienen beide gemeenteraden hierover een besluit te nemen.  

 
Argumenten en afwegingen     

De Raad van Toezicht van Stichting Baasis vraagt de gemeente in te stemmen met de herbenoeming van beide leden. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De Raad van Toezicht van Stichting Baasis vraagt de gemeente in te stemmen met de herbenoeming van beide leden. 
 
Financiële consequenties     

n.v.t. 
 
Overige consequenties     

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

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

beide gemeenten tot (her)benoeming hebben besloten. 
 
Vervolg     

Na besluitvorming door de raad wordt Stichting Baasis geïnformeerd over het besluit. 
 
Lange Termijn Agenda     

September 2022 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


