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Onderwerp
Verlenging benoeming raad van toezicht Stichting Baasis

Gevraagd besluit
Onderstaande personen tot 30 september 2015 te benoemen 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?
Na de onrust van afgelopen zomer, willen wij de huidige Raad van Toezicht graag de gelegenheid geven om
een aantal aanbevelingen van bureau Dullemond verder op gang te brengen. De tijdelijke leden van de Raad
van Toezicht (RvT) en de interim directeur/bestuurder willen een aantal stappen zetten op weg naar het
perspectief 2016, voordat zij het stokje overdragen. Zij stellen een gefaseerde vervanging van de RvT voor.
Hiermee blijft de continuïteit in het inmiddels opgestarte verbeterproces beter gewaarborgd. Men gaat ervan uit
dat de tijdelijke RvT uiterlijk op 30 september geheel is vervangen. Hiervoor moet een openbare en
transparante procedure worden gevoerd. De nieuwe leden worden door de gemeenteraad benoemd.
Wij zijn met de RvT van mening dat het voor stichting Baasis goed is wanneer de huidige RvT de in gang
gezette ontwikkelingen verder kan brengen, alvorens er een nieuwe RvT wordt benoemd. Ook de gefaseerde
benoeming is belangrijk voor de gewenste continuïteit. Overigens is sowieso duidelijk dat de tijdelijke RvT meer
tijd nodig heeft. Een nieuwe –definitieve- RvT is op 10 december 2014, de datum waarop de tijdelijke
benoeming van de huidige interim RvT-leden afloopt, nog niet gerealiseerd.
We stellen u voor om onderstaande personen tot 30 september 2015 te benoemen 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

Van deze vijf leden is één lid benoemd op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR). Volgens de statuten van stichting Baasis mag de GMR twee leden voordragen voor de RvT. Afgelopen
juni heeft de GMR hier, in goed overleg, geen gebruik van gemaakt. Nu een verlenging aan de orde is, is aan
de RvT gevraagd dit opnieuw met de GMR op te nemen. Besluitvorming hierover vindt plaats op 3 december
a.s. Wij zullen u over de uitkomst berichten. Mocht de GMR besluiten nu wel een tweede lid te willen
voordragen, dan kan in januari separaat een voorstel tot benoeming aan de raad worden gedaan.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Al gauw na hun benoeming op 10 juni jl. bleek dat de RvT een pittige opdracht had gekregen, namelijk het
vervangen van de zieke directeur/bestuurder en vooral ook het terugbrengen van de rust binnen de stichting.
Voor de zomervakantie heeft de RvT zich vooral gericht op het nemen van noodzakelijke besluiten om het
nieuwe schooljaar goed te kunnen beginnen. Ook heeft men een interim directeur/bestuurder aangesteld. De
heer Brugman is na de zomervakantie begonnen. Tenslotte is bureau Dullemond gevraagd om de ontstane
situatie te analyseren. Dit onderzoek was overigens al door de voormalige RvT in gang gezet. Op 8 oktober
heeft u kennis kunnen nemen van de resultaten in de publiekssamenvatting van het onderzoek. In het rapport
stelt Dullemond een tweejaren plan voor, voorlopig getiteld Perspectief 2016.
Wat ging er aan vooraf
Kort voor de zomervakantie van dit jaar bleek dat er veel onrust was binnen diverse geledingen van Stichting
Baasis. De directeur-bestuurder meldde zich in deze periode voor langere tijd ziek. Op 27 mei j.l. hebben de
voormalige leden van de Raad van Toezicht van Stichting Baasis ontslag genomen. Hierdoor ontstond er een
ongewenst bestuurlijk vacuüm. Er is door de gemeenten Tynaarlo en Haren en de Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad (GMR) gezocht naar geschikte tijdelijke leden voor de RvT. Op 10 juni 2014 heeft u
de huidige leden van de Raad van Toezicht van de Stichting benoemd voor maximaal een half jaar. Deze
periode loopt in december af. De huidige tijdelijke leden hebben het verzoek gedaan om deze periode te
verlengen tot 30 september 2015. Het herbenoemen van leden van de RvT van de stichting is een wettelijke
taak van de gemeenteraad.
Hoe informeren we de inwoners?
De betrokkenen worden door stichting Baasis geïnformeerd. Als gemeente hebben wij hier geen taak in.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
N.v.t.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

