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Onderwerp
Benoeming Raad van Toezicht stichting openbaar onderwijs Baasis
Gevraagd besluit
Onderstaande personen voor de duur van zes maanden te benoemen (met mogelijkheid tot verlenging) tot lid
van de Raad van Toezicht van Stichting openbaar onderwijs Baasis:
•
de heer J. van den Broek
•
de heer J. Cooijmans
•
mevrouw A. Machielsen
•
mevrouw M. Schreur
•
de heer R. Schuur
Wat willen wij hiermee bereiken?
We willen hiermee op zeer korte termijn bereiken dat er weer bevoegd gezag beschikbaar komt bij stichting
Baasis, die gemachtigd is om de benodigde besluiten te nemen.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De directeur-bestuurder van stichting Baasis heeft zich, waarschijnlijk voor langere tijd, ziek gemeld en de
voltallige Raad van Toezicht heeft haar functie neergelegd. Op dit moment is er niemand binnen de stichting die
bevoegd is om besluiten te nemen.
Wat ging er aan vooraf
Met ingang van 1 januari 2009 is het openbaar onderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo verzelfstandigd in
de Stichting openbaar onderwijs Baasis (Stichting Baasis). De stichting kent een bestuursmodel bestaande uit
een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). De Wet op het Primair Onderwijs regelt in artikel 17b
dat beide organen gescheiden van elkaar functioneren. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en de RvT is verantwoordelijk voor het toezicht hierop (intern toezichthouder). De
benoeming van de leden van de RvT is voorbehouden aan de gemeenteraden van Haren en Tynaarlo.
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Bestuurscrisis Stichting Baasis
Zoals gezegd heeft de directeur/bestuurder van Stichting Baasis zich onlangs ziek gemeld, waarschijnlijk voor
een langere periode en is de voltallige Raad van Toezicht afgetreden. De voorzitter van de RvT heeft twee
directeuren aangewezen om de lopende zaken af te handelen, maar zij kunnen geen nieuwe besluiten nemen.
Dit betekent dat Stichting Baasis zich op dit moment in een soort ongewenst vacuüm bevindt. Deze situatie is
zeer ongewenst en moet zo snel mogelijk worden opgeheven.
Tijdelijke invulling Raad van Toezicht
De eerste zorg is dat er zo spoedig mogelijk een tijdelijke directeur/bestuurder wordt aangesteld, zodat er weer
besluiten kunnen worden genomen die voor de stichting noodzakelijk zijn. Conform de statuten kan alleen de
RvT een (interim) directeur/bestuurder benoemen. Het is dus van belang dat er zo snel mogelijk een nieuwe
RvT wordt benoemd die vervolgens op zo kort mogelijke termijn een interim directeur/bestuurder benoemt.
Voorgesteld wordt om de RvT voor een periode van 6 maanden te benoemen. Dit omdat het vanuit juridisch
oogpunt wenselijk is een concrete termijn te benoemen. Verwacht wordt dat 6 maanden voldoende is om een
nieuwe/definitieve Raad van Toezicht te benoemen, conform de bestaande regelgeving.
Afwijken van de formele openbare procedure voor de benoeming leden Raad van Toezicht
Voor het benoemen van leden van een Raad van Toezicht zijn regels opgesteld. In artikel 48 lid 12 van de Wet
op het Primair Onderwijs (WPO) staat dat de statuten van de stichting moet voorzien in een regeling omtrent de
wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en ontslag van de leden van de RvT en dat zij moeten worden
benoemd door de gemeenteraden. Een derde van de leden van de RvT moet worden benoemd op bindende
voordracht van de GMR. Artikel 17a lid 2 van de WPO schrijft voor dat de benoeming van de leden van de RvT
geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakt profielen. Hiervoor moet er een benoemingsadviescommissie
worden gevormd.
Wanneer we op dit moment een dergelijk procedure zouden moeten volgen, dan zou dit (ook als gevolg van de
zomervakantie) minimaal 4 maanden kunnen duren. Dit vinden we zeer ongewenst en onverantwoord gezien
de situatie waarin de stichting zich nu bevindt.
Om zo snel mogelijk weer een bestuurde stichting te krijgen, is het dus van groot belang om op zo kort
mogelijke termijn een tijdelijke RvT te benoemen, en dus af te wijken van de formele procedure. Er is met de
GMR op 28 mei jl. mondeling overeengekomen dat de formele procedure in dit geval niet gevolgd wordt.
Afgesproken is dat de 5 leden van de RvT als volgt geworven worden: 2 leden op voordracht van respectievelijk
de gemeente Haren en gemeente Tynaarlo, 1 lid op voordracht van de GMR, 1 financieel deskundige en 1
onafhankelijke voorzitter. Tot de benoeming van een tijdelijke directeur/bestuurder worden de lopende zaken
behartigd door twee directeuren vanuit de stichting.
Ook de schooldirecteuren, locatieleiders en de medewerkers hebben ingestemd met deze gang van zaken.
Nieuwe leden tijdelijke Raad van Toezicht
De gemeente Haren, de gemeente Tynaarlo en de GMR hebben samen gezocht naar geschikte kandidaten
voor de tijdelijke RvT. We hebben de profielschets van de leden van de RvT zoals opgenomen in hoofdstuk 6
van de bestuurlijke inrichting van Stichting Baasis als uitgangspunt genomen (zie bijlage). De voorgedragen
kandidaten zijn geselecteerd en bereid gevonden zitting te nemen in de tijdelijke Raad van Toezicht. Deze
leden zullen zelf de taken onderling gaan verdelen en een voorzitter en vice- voorzitter uit hun midden kiezen.
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Wat gaan we verder doen?
De aandachtspunten die vanuit Tynaarlo aan de te benoemen leden van de RvT worden meegegeven, zijn de
volgende:
- rust terugbrengen in de organisatie en zorgen voor een structurele oplossing huidige situatie
directeur/bestuurder
- Inventarisatie uitvoeren naar het ontstaan van de bestaande problematiek en komen met adviezen en
verbeteringen, waaronder ook de beoordeling van de statuten en reglementen.
- opstellen van de annex 1 en reglement overleg Baasis - gemeenten
- (meerjaren)begroting en financiële positie en visie Baasis op het scholenbestand opstellen
Terugkoppeling voortgang aan gemeenteraad Tynaarlo
Van belang is dat er een regelmatige en transparante communicatie en afstemming is met de gemeenteraden.
Daarvoor wordt in Tynaarlo eens per maand een overleg georganiseerd, in eerste instantie via het presidium.
Coördinatieplatform
De stichting kent een coordinatieplatform raadsbevoegdheden. Daarin hebben de onderwijswethouders van de
gemeenten Haren en Tynaarlo zitting, samen met de directeur-bestuurder van stichting Baasis. Ook wordt in dit
overleg met de tijdelijke RvT over de voortgang gesproken. In eerste instantie infomeert de portefeuillehouder
de gemeenteraad over de voortgang. Het coordinatieplatform komt structureel en minimaal eens per maand
bijeen.
Hoe informeren we de inwoners?
Via een persbericht, tegelijk met de medewerkers van stichting Baasis via de directies /locatieleiders en de
GMR. De directies /locatieleiders informeren ook de ouders.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Nadat de voorgedragen leden zijn benoemd, gaan zij onmiddellijk aan de slag.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema,

Burgemeester

G. Zijlstra,

secretaris
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