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Raadsvergadering d.d. 21 februari 2012 agendapunt 10 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 7 februari 2012 
 
Onderwerp:                                Benoeming interim bestuursleden stichting openbaar onderwijs  
                                                   Baasis  
Portefeuillehouder:   de heer H. Kosmeijer  
Behandelend ambtenaar: mevrouw H. Kooijinga 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 851 
E-mail adres:                h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:               Met ingang van direct benoemen tot lid van het interim bestuur van     
                                                   stichting openbaar onderwijs Baasis:  
                                                    -   de heer C. Bruinsma 
                                                    -   de heer G. Evenhuis 
                                                    -   de heer F. Kroon 
                                                    -   de heer G.J. Udding 
                                                    -   de heer J. Wibier 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 
TOELICHTING 
 
Inleiding 
 
Verzelfstandigd openbaar onderwijs in Haren en Tynaarlo 
 
Met ingang van 1 januari 2009 is het openbaar onderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo  
verzelfstandigd in de stichting openbaar onderwijs Baasis. De stichting kent een bestuur en een twee 
hoofdige directie. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ongeveer 3.000 leerlingen, met 
250 medewerkers op 20 locaties.   
 
Tijdelijke invulling interim bestuur  
 
Op korte termijn komen er belangrijke ontwikkelingen op de stichting af die veel energie en tijd van het 
bestuur vergen. Het huidige bestuur is van mening zich op dit moment niet in de positie te bevinden om 
deze ontwikkelingen mede vorm te geven. Zij heeft het college gevraagd om te voorzien in een nieuw 
bestuur. Een drietal leden was bereid om tijdelijk aan te blijven, zodat stichting Baasis niet geheel zonder 
bestuur is komen te zitten.  
 
Wij hebben u geïnformeerd over deze ontwikkelingen middels de notitie ‘actuele situatie stichting 
openbaar onderwijs Baasis’,  d.d. 30 januari 2012. 
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In verband met de keuze van stichting Baasis voor een ander bestuursmodel, het Raad van Toezicht 
model, ligt het in de rede om in afwachting van de besluitvorming over dit bestuursmodel door de 
gemeenteraad, nu eerst een interim-bestuur te benoemen.    
 
Het interim bestuur zal er zo spoedig mogelijk moeten komen om de lopende zaken en ontwikkelingen af 
te kunnen handelen. Dit betreft onder andere de invulling van de vacature van algemeen directeur en de 
nieuwe structuur van de stichting, de kwaliteitsverbetering en de financiële taakstelling.  
 
 
Benoeming bestuursleden 
 
Conform de stichtingsstatuten eindigt het lidmaatschap van een lid van het bestuur door opzegging. Dat 
alle leden van het huidige bestuur hun lidmaatschap opzeggen is de feitelijke situatie. Samen met de 
gemeente Haren, de interim algemeen directeur, het stafbureau, een afvaardiging van de directie en de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting is gezocht naar geschikte 
kandidaten voor een interim bestuur. De volgende kandidaten zijn door ons geselecteerd en bereid 
gevonden om tijdelijk het bestuur te vormen: 
de heer C. Bruinsma 
de heer G. Evenhuis 
de heer F. Kroon 
de heer G.J. Udding 
de heer J. Wibier 
 
Deze kandidaten voldoen aan de formele benoemingsvereisten als genoemd in de stichtingsstatuten. 
Formeel zou er een benoemingsadviescommissie voor het selecteren van kandidaten voor het bestuur 
moeten worden ingesteld en de GMR zou met een bindende voordracht van twee kandidaten moeten 
komen. Gezien de situatie dat er op korte termijn een interim bestuur moet worden aangesteld en dit 
bestuur er naar verwachting voor een relatief korte periode zit, is afgeweken van het protocol werving- en 
selectie bestuursleden Stichting Openbaar onderwijs Baasis. Alle geledingen zijn wel nauw betrokken bij 
het selecteren en benaderen van geschikte kandidaten en zijn akkoord gegaan met het niet volgen van 
de formele procedure.  
 
Wettelijk kader  
 
De gemeenteraden van Haren en Tynaarlo zijn conform artikel 48, lid 6 van de Wet op het Primair 
Onderwijs en artikel 6 van de stichtingsstatuten verantwoordelijk voor het benomen van de leden van het 
bestuur. De gemeenteraad van Haren zal op 20 februari een besluit nemen.  
 
Vervolgprocedure 
 
Het interim-bestuur heeft de opdracht de lopende zaken te behartigen, in afwachting van de 
besluitvorming over het door stichting Baasis gewenste bestuursmodel. Zoals eerder gemeld, zal de 
gemeenteraad gevraagd worden akkoord te gaan met een raad van toezicht model. De raad ontvangt 
hiertoe binnenkort een voorstel van het college. Als de raad instemt, start het zoeken naar de beoogde 
leden van deze raad van toezicht. De gemeenteraad benoemt deze leden. Verwacht wordt dat dit traject 
rond de zomer zijn beslag krijgt.  
 

Adviezen 

De GMR, de organisatie (staf en directies), de interim-directeur en de gemeente Haren staan achter het 
voornemen om een interim-bestuur te benoemen. 
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Gevraagd besluit 

Met ingang van direct benoemen tot lid van het interim bestuur van stichting openbaar onderwijs Baasis:  
-   de heer C. Bruinsma 
-   de heer G. Evenhuis 
-   de heer F. Kroon 
-   de heer G.J. Udding 
-   de heer J. Wibier 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


