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Raadsvergadering d.d. 25 september 2012 agendapunt: 7 
 
Benoeming leden  Raad van Toezicht stichting openbaar onderwijs Baasis 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 4 september 2012 
 
Onderwerp:   Benoeming leden Raad van Toezicht stichting openbaar onderwijs 
                                              Baasis  
Portefeuillehouder:   dhr. H. Kosmeijer  
Behandelend ambtenaar: mevr. H. Kooijinga 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 851 
E-mail adres:   h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   
1. Op voordracht van de benoemingsadviescommissie overgaan tot benoeming van de leden van 
    de Raad van Toezicht van stichting openbaar onderwijs Baasis; 
    - mevrouw J.H. van Boetzelaer 
    - de heer F. Kroon 
    - mevrouw J. Nijboer 
    - de heer C. de Ruiter 
    - de heer J. Wibier 
2. De datum van benoeming is gelijk aan de datum van het passeren van de akte tot wijziging van 
    de statuten. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   CV’s voorgedragen leden (ter inzage) 

TOELICHTING 

Inleiding 

De Stichting openbaar onderwijs Baasis is sinds 1 januari 2009 verantwoordelijk voor het bieden van 
openbaar basisonderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo. Op 17 april 2012 heeft u ingestemd met 
een nieuw bestuursmodel (Raad van Toezicht model) en de daarvoor benodigde wijziging van de 
statuten van de stichting. Hiermee wordt er een duidelijke scheiding aangebracht tussen de functies 
bestuur en intern toezicht en voldoet de stichting aan de wet “Goed onderwijs, Goed bestuur”.   
In februari 2012 heeft het toenmalige schoolbestuur aangegeven op dat moment niet de partij te kunnen 
zijn om toekomstige ontwikkelingen mede vorm te geven en heeft daarom haar taken in overleg met 
direct betrokkenen neergelegd. U heeft op 21 februari jl. voor een tijdelijke periode 5 leden benoemd om 
de schoolbestuurlijke taken waar te nemen. Zij blijven aan tot de benoeming van de 5 leden van de nieuw 
te vormen Raad van Toezicht. De stichting heeft inmiddels via een openbare procedure 5 kandidaten 
geselecteerd en wil deze graag ter benoeming aan de gemeenteraad voordragen.  
 
Rol gemeenteraad 
Conform artikel 5, lid 2 van de huidige statuten en artikel 48, lid 6b van de Wet op het Primair Onderwijs, 
moeten de leden van de Raad van Toezicht door u en door de gemeenteraad van de gemeente Haren 
worden benoemd. De voordracht wordt gedaan door Stichting Baasis, waarbij 2 leden bindend worden 
voorgedragen door de GMR.  
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Gevolgde procedure  
Conform de statuten is er voor de werving van de leden voor de Raad van Toezicht een openbare 
procedure opgestart door middel van publicatie in het Dagblad van het Noorden. In bijlage 1 vindt u de 
wervingstekst. Daarnaast is er een benoemingsadviescommissie (BAC) samengesteld, bestaande uit de 
volgende personen: 
de heer G. Evenhuis (bestuurslid a.i.) 
de heer H. Kosmeijer (wethouder Tynaarlo) 
de heer G.J. Pek (wethouder Haren) 
de heer J. Hiddingh (lid GMR) 
de heer J.W. Weering (voorzitter GMR) 
Adviserende rol: 
de heer W. Blink (algemeen directeur stichting Baasis) 
mevrouw A. Wilpstra (procesbegeleider Talent Performance) 
 
Het doel van de werving en selectie was het vinden van de meest geschikte kandidaten voor de Raad 
van Toezicht met een evenwichtige samenstelling en met specifieke kennis op de volgende 
aandachtsgebieden: 
financieel-economisch 
Commerciële dienstverlening/entrepreneurschap 
Openbaar bestuur 
Onderwijsinhoudelijk 
Juridisch  
Op de publicatie zijn in totaal 35 reacties ontvangen. Op basis van de gewenste kennis op bovenstaande 
aandachtsgebieden heeft de BAC 8 personen geselecteerd, waarmee gesprekken zijn gevoerd.  
 
Voordracht kandidaten Raad van Toezicht 
Op basis van de gesprekken komt de BAC met een unanieme voordracht van 5 personen, met een 
evenwichtige samenstelling en met specifieke kennis op de volgende aandachtsgebieden: financieel-
economisch; commerciële dienstverlening/entrepreneurschap; openbaar bestuur; onderwijsinhoudelijk; 
juridisch. De geselecteerde kandidaten worden op het gebied van kennis en vaardigheden in het 
bijzonder geschikt geacht als lid van de Raad van Toezicht. Het advies van de BAC is als bijlage 1 
bijgevoegd.  
 
De BAC draagt de volgende personen voor:  
mevrouw J. van Boetzelaer; Kiel Windeweer (voordracht GMR oudergeleding) 
de heer F. Kroon; Eelde 
mevrouw J. Nijboer; Groningen 
de heer C. de Ruiter; Grijpskerk/Edam (voordracht GMR personeelsgeleding) 
de heer J. Wibier; Adorp (beoogd voorzitter) 
 
Naast gebleken geschiktheid en goede kennis op 1 of meerdere van de aandachtsgebieden, respecteren 
en onderschrijven alle kandidaten de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Daarnaast voldoen 
alle kandidaten aan de eisen en voorwaarden die conform de statuten aan de leden worden gesteld. 
Hiermee wordt voorkomen dat er sprake kan zijn van enige vorm van belangenverstrengeling. De BAC is 
blij dat er ook 2 leden van het huidige bestuur hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een 
functie in de nieuwe Raad van Toezicht, namelijk de heren Kroon en Wibier. Hierdoor is de continuïteit 
gewaarborgd. Voor meer achtergrondinformatie over de voorgedragen kandidaten zijn de cv’s 
vertrouwelijk bij de griffier ter inzage gelegd.  
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Vervolgprocedure 

Wanneer zowel de gemeenteraad van Haren als van Tynaarlo akkoord gaan met het gevraagde besluit, 
zal het passeren van de akte in verband met de statutenwijziging plaatsvinden rond 1 oktober 2012. De 
Raad van Toezicht zal op dezelfde datum worden geïnstalleerd. De Raad van Toezicht zal daarna zelf 
een kalender van aftreden opstellen, waardoor de vervanging van de leden gelijkmatig over de tijd wordt 
verdeeld.  

Financiële consequenties 

Voor de gemeente Tynaarlo heeft dit besluit geen financiële consequenties. 

Adviezen 

Advies benoemingsadviescommissie en Adviesbrief voordracht st. Baasis zijn als bijlage bijgevoegd.  

Gevraagd besluit 

1. Op voordracht van de benoemingsadviescommissie overgaan tot benoeming van de leden van 
              de Raad van Toezicht van stichting openbaar onderwijs Baasis; 
              - mevrouw J.H. van Boetzelaer 
              - de heer F. Kroon 
              - mevrouw J. Nijboer 
              - de heer C. de Ruiter 
              - de heer J. Wibier 
2. De datum van benoeming is gelijk aan de datum van het passeren van de akte tot wijziging van 
    de statuten. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


