
   
Aan het college van burgemeester en 
wethouders en de leden van de ge-
meenteraden Haren en Tynaarlo 
 
 

  
 
 
 
Zuidlaren,  30 november 2012 
 
 
 
Geachte leden, 
 
Zoals u (wellicht)  weet, wordt op dit moment gewerkt aan de vormgeving van de samenwerkingsschool in Glimmen 
door een scholenfusie voor te bereiden van obs De Meent en cbs De Marke. Vanwege de aanvraagtermijn bij het Minis-
terie van OCW (1 februari) en het daarbij behorende traject van de besturen en de gemeenteraden hebben we gekozen 
om het traject in twee delen te splitsen, te weten een bestuurlijk traject en een  
onderwijs inhoudelijk traject. In de bestuurlijke route worden de domeinen “bestuurlijk en organisatie”,  “huisvesting en 
financiën” en “personeel en organisatie”  uitgewerkt. In de onderwijs route worden de domeinen “onderwijs en zorg”, 
“ouders en omgeving” en “levensbeschouwing en identiteit” uitgewerkt. 
 
Voor u ligt het resultaat van de uitwerking van de bestuurlijke route. Deze domeinen zijn van belang voor het besluit-
vormingstraject naar de gemeenteraden van Haren en Tynaarlo en de aanvraag van de fusie aan het Ministerie van 
OCW. 
 
Het voorstel is de bestuurlijke inbedding van de samenwerkingsschool op te nemen in de statuten van stichting Baasis. 
In het document “Bestuurlijke inbedding Samenwerkingsschool” treft u een voorstel aan tot wijzing van de statuten. De 
gemeenteraden van Haren en Tynaarlo moeten op basis van artikel t lid8a en artikel 16 statuten Baasis goedkeuring aan 
de statutenwijziging verlenen.  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Haren moet eveneens een advies geven over de fusie in de bijgevoeg-
de fusie-effectenrapportage.  Ten aanzien van de bijgevoegde statutenwijziging en samenwerkingsovereenkomst moet 
opgemerkt worden dat voor het document statutenwijziging  een eerste notariële toets heeft plaatsgevonden. De con-
ceptsamenwerkingsovereenkomst moet juridisch nog worden getoetst. Deze toetsing wordt in de loop van de volgende 
week gedaan. 
 
Bijgevoegd treft u de volgende stukken aan: 

o Oplegger besluitvorming (ter kennisname) 
o Bestuurlijke inbedding samenwerkingsschool Glimmen (ter goedkeuring voor wat betreft de voorgestelde sta-

tutenwijziging) 
o Fusie-effectenrapportage (voor advies aan het college van burgemeester en wethouders Haren) 
o Fusierapport Samenwerkingsschool Glimmen (ter kennisname) 

 
Op 17 december 2012 hebben we een coördinatieplatform gepland. Het lijkt mij goed dit onderwerp te agenderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de stuurgroep, 
 
 
W. Blink 
Directeur-bestuurder 


