
Groningen, 27 mei 2014. 

Aan de Gemeenteraden van de gemeenten Haren en Tynaarlo. 

Betreft: ontslag Raad van toezicht Baasis. 

Geachte Gemeenteraden, 

Met verwijzing naar de ais bijlage bijgevoegde brief aan de portefeuillehouders onderwijs van uw 
gemeente(n), dienen wij hierbij ons ontslag in als leden van de Raad van Toezicht van de 'Stichting 
Openbaar OndenA/ijs Baasis". 

Hoogachtend, \ 

Jan Wibier, vootzit' 

Cor de Ruiter. 

Freek Kroon. 

Joukje Nijbo 



Groningen, 25 mei 2014 

Aan de wethouders onderwijs van de gemeenten Haren en Tynaarlo: 
- dhr. Michiel Verbeek 
- mw. Miriam Engels 

Betreft: beschikbaarstelling functies lid van de RvT Baasis. 

Geachte wethouders, 

Hierbij delen wij u mede, dat wij per direct onze functies als lid van de RvT van de Stichting Baasis 
voor openbaar onderwijs in Haren en Tynaarlo, ter beschikking stellen. 
Wij zullen onze ontslagbrieven begin volgende week aan de respectievelijke gemeenteraden 
aanbieden. 

Directe aanleiding voor onze beslissing is het feit dat u er voor iieeft gekozen om met passering van 
de RvT zelfstandige gesprekken te voeren met (delen) van het personeel van de Stichting. 
Deze werkwijze is geheel in strijd met de met de door uw gemeenten zelf geko7en verzelfstandiging 
van het openbaar onderwijs, en staat haaks op de in de statuten van de Stichting Baasis opgenomen 
bevoegdheidsverdeling. De facto gaat u zich immers (weer) gedragen als werkgever, hetgeen de 
gemeenten niet meer zijn. 

De argumentatie dat u "alle partijen" wilt horen om een beeld te krijgen van de ontstane onrust, 
doet hier niets aan af. Uw eerste gesprekspartner is en blijft de directeur/bestuur dan wel de RvT. 
Het daarom uiterst vreemd dat u ons als RvT niet in eerste instantie heeft uitgenodigd voor een 
gesprek over de situatie binnen Baasis. 

De door u gekozen wijze van opereren is voor ons onacceptabel. U ontneemt ons hierdoor de 
mogelijkheid om op een goede wijze een oplossing te vinden voor de ontstane problemen. Het 
binnenkort gereed komende onderzoek van Bureau Dullemond zou hier mede de basis voor zijn. 
Door uw wijze van werken zien wij ons verder genoodzaakt om het - nagenoeg afgeronde - traject 
om te komen tot een snelle en adequate invulling van de waarneming van de functie van directeur/ 
bestuurder, stop te zetten. 

Vanuit onze verantwoordelijkheid zullen wij uiteraard zorgdragen voor de afhandeling van de 
jaarstukken 2013 en de oplevering van het hiervoor aangehaalde rapport Dullemond. 

Wij betreuren de gang van zake ten zeerste. Mede omdat een belangrijk deel van de onrust binnen 
de Stichting Baasis wordt veroorzaakt door een beperkte groep, die er stelselmatig voor kiest om via 
anonieme brieven zowel geledingen binnen de organisatie te bestoken, als de publiciteit te zoeken. 



Ondanks herhaalde pogingen hiertoe, was men niet bereid om de dialoog aan te gaan en naar 
oplossingen te zoeken. 

Met groet, 

Jan Wibier, voorzitter 

Cor de Ruiter, 

Freek Kroon 

Joukje Nijboer. 


