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Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014, agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 21 mei 2014. 
 
Onderwerp:        Stichting Baasis 
 
Portefeuillehouder:        Op voorstel van de fractie van GroenLinks bespreken 
Behandelend ambtenaar:  -- 
Doorkiesnummer:              0592-542066 
E-mail adres:                     oscar@rtkrk.nl 
Gevraagd besluit:      Opheldering van de kant van het college over de situatie bij stichting 
                                          Basis en het plan van aanpak. Desgewenst de gevraagde discussie  
                                          voeren. 
Bijlagen:  

- Vragen fractie GroenLinks aan college  
-     Brief college aan gemeenteraad d.d. 20 mei jl. 

 

Toelichting 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad bij brief van 20 mei jl. geïnformeerd 
over de situatie bij de stichting Baasis. In een gesprek op 19 mei jl. hebben de voorzitter van de Raad van 
Toezicht en de directeur Bestuur van de stichting Baasis de portefeuillehouder Onderwijs, mevr. Engels, 
geïnformeerd over de zorgelijke situatie bij de stichting. Meegedeeld werd dat er diverse klachten over de 
directeur bij de vertrouwenspersoon van de stichting zijn binnengekomen en dat de GMR heeft verzocht 
om zijn aftreden. Eveneens is in dat gesprek gevraagd om het aftreden van 3 van de 4 sectordirecteuren. 
De fractie van GroenLinks heeft het college hierover vragen gesteld en via het presidium gevraagd om dit 
onderwerp te bespreken tijdens de raadsvergadering van 10 juni a.s. 
Inmiddels hebben diverse fracties aangegeven, dit verzoek te ondersteunen. 
Naar aanleiding van de brief van het college van 20 mei 2014 maakt GroenLinks zich ernstig zorgen over 
de situatie bij Stichting Baasis. De brief geeft slechts aan dat er iets zeer ernstigs aan de hand is maar 
geeft geen proces of route om uit de crisis te komen. Inmiddels onderschrijven meerdere fracties het 
verzoek van de GroenLinks fractie. 
  
De fractie van GroenLinks wil daarom van het college weten waarom de directeur bestuurder die 
Stichting Baasis uit de crisis zou moeten halen nu alweer weg moet. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?  

Verder wil de fractie van GroenLinks weten welke stappen er ondernomen worden, en op welke termijn, 
om de situatie tot op de bodem uit te zoeken en ondertussen het onderwijs in de gemeente Tynaarlo op 
niveau te laten presteren.  
De mededeling dat ook drie van de vier sector directeuren het veld moeten ruimen geeft aan dat er 
kennelijk sprake is van een structureel probleem waar de hele organisatie last van heeft en niet van een 
incident.  
GroenLinks wil daarom weten hoe het komt dat zo’n structureel probleem nu plotseling boven water komt 
en niet eerder gesignaleerd is.  

Verder vraagt GroenLinks hoe het college denkt dat Stichting Baasis de komende tijd verder kan zonder 
directeur bestuurder en nog maar één functionerende sector directeur terwijl de financiële situatie ook 
niet rooskleurig is en kennelijke de kwaliteit van het onderwijs ook te wensen overlaat.  
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Tot slot wil GroenLinks weten waarop het college het vertrouwen dat aan de raad van toezicht van 
Stichting Baasis wordt gegeven om zelfstandig uit deze crisis te komen gebaseerd is.  
 
 
Gevraagd besluit: 
Opheldering van de kant van het college over de situatie bij stichting Basis en het plan van aanpak. 
Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
 
 
Namens de fractie van GroenLinks  
Dhr. Oscar Rietkerk (fractievoorzitter) 
 


