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Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 17 november 2015
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:

Mw. M. Engels-van Dijk
mevr. Harma Kooijinga
0592 - 266851
h.kooijinga@tynaarlo.nl

Bijlagen:
Raadsbesluit (bijgevoegd)
Aanbiedingsbrief Stichting Baasis
Akkoord verklaring 1 lid namens GMR
Wervingstekst
CV R. Renting (vertrouwelijk ter inzage)
Onderwerp
Benoeming R. Renting tot lid van de Raad van Toezicht van stichting Baasis
Gevraagd besluit
De heer R. Renting, voorgedragen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Baasis, voor maximaal 4 jaar met ingang
van 1 januari 2016.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Wij willen hiermee bereiken dat de Raad van Toezicht van stichting Baasis een nieuw lid krijgt,
voorgedragen door de GMR en unaniem gesteund door de zittende leden van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht blijft hiermee op sterkte, na het aftreden van de heer van den Broek.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Op 26 mei 2015 heeft u de huidige vijf leden van de RvT herbenoemd tot uiterlijk 1 juni 2018. Daarbij
is de afspraak gemaakt dat alle huidige leden van de RvT binnen deze periode worden vervangen
door nieuwe leden die via een openbare en transparante procedure worden geworven. Meteen na de
zomervakantie is de openbare procedure voor het vinden van twee nieuwe leden opgestart. De
wervingstekst is in de bijlage opgenomen. Dit heeft geleid tot de unanieme voordracht van één
geschikte kandidaat met ingang van 1 januari 2016. Hij komt in de plaats van de heer Van den Broek
die met ingang van 1 januari 2016 zal aftreden.
Wettelijk kader
Conform artikel 10 lid 2 van de statuten van de Stichting en artikel 48 lid 12b van de Wet op het
Primair Onderwijs is de benoeming van de leden van de RvT een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Zij voeren het interne toezicht namens u uit.
Voordracht één lid namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Voor de beoordeling van de sollicitanten is een benoemingsadviescommissie (BAC) opgericht. Uit de
sollicitatieprocedure is (unaniem) één geschikte kandidaat naar voren gekomen, namelijk de heer R
(Roos) Renting. Vooral zijn inbreng als zelfstandig ondernemer buiten het onderwijsveld wordt door de
BAC gezien als een goede aanvulling op de aanwezige kennis en vaardigheden binnen de RvT.
Vanuit zijn jarenlange zitting in de GMR (inmiddels zit hij hier niet meer in) kent de heer Renting het
onderwijsveld en Stichting Baasis.

Over de overige sollicitanten waren de leden van de BAC niet unaniem in hun oordeel, waardoor het
draagvlak niet optimaal zou zijn. Er is daarom voor gekozen om slechts één lid voor te dragen voor de
benoeming. Hiermee blijft het aantal leden in de RvT bestaan uit het minimale aantal van vijf.
De heer Renting wordt voorgedragen door de GMR. In de GMR zit een vertegenwoordiging van
ouders en personeelsleden van de Stichting. Formeel moet de RvT bestaan uit twee leden die
bindend zijn voorgedragen door de GMR. De GMR heeft aangegeven dat zij ermee akkoord gaan dat
er tijdelijk slechts één lid bindend is voorgedragen door de GMR. In het voorjaar worden twee nieuwe
leden geworven, waarvan één namens de GMR. Hierdoor is er weer een gewenst aantal leden in de
RvT die door de GMR zijn aangedragen en hiermee is de inspraak van ouders en personeel geborgd.
Rooster van aftreden
Zoals afgesproken heeft de RvT een rooster van aftreden gemaakt. Deze ziet er als volgt uit:
Naam
A. Machielsen
J. Cooijmans
M. Schreur
R. Schuur
R. Renting

Aftreden
per 1 augustus 2016
per 1 augustus 2017
per 1 juni 2018
per 1 juni 2018
per 1 augustus 2019 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk)

Hoe informeren we de inwoners?
N.v.t.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
N.v.t.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
N.v.t.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

