Bijlage 1:
Wijzigingen statuten Stichting Baasis oktober 2016
A. in de titel worden de gegevens aangepast aan de huidige stand van zaken
(huidige bestuurder en vaststelling wijzigingen statuten).
B. In artikel 1 wordt punt h toegevoegd :GMR: de Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad van de stichting.
C. In artikel 5, lid 9 wordt na CAO het woord bestuurders toegevoegd
D. Artikel 6, lid 7 e: de term ‘arbeidsovereenkomst’ is gewijzigd in aanstelling.
E. Artikel 6, lid 8 c: ‘het opheffen van de school’ vervalt. Verder vervalt de laatste
zin in dit lid: ‘Indien het een besluit onder b. en c. betreft is de uitdrukkelijke
goedkeuring van beide gemeenteraden vereist’.
F. Artikel 10: lid 2: ‘De benoeming geschiedt op bindende voordracht van de raad,
tenzij de benoeming geschiedt op bindende voordracht van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dan wel de oudergeleding van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zoals hierna bedoeld’ wordt
gewijzigd in: ‘De leden van de raad worden benoemd door de gemeenteraad’.
G. Artikel 10, lid 3: ‘De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de
gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad,
waarbij geldt dat bij het opmaken van die voordracht ten minste de meerderheid
van de oudergeleding vóór die voordracht dient te zijn’ wordt gewijzigd in ‘De
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een
bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad’.
H. Artikel 10, lid 4: ‘In aanvulling daarop wordt een derde gedeelte, verminderd
met één in verband met het in de vorige zin bepaalde, van het aantal leden
waaruit de raad bestaat op bindende voordracht van de oudergeleding van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad benoemd. Voor zover een derde
gedeelte niet een rond getal als resultaat kent, wordt dit getal naar boven
afgerond’ wordt gewijzigd in ‘In aanvulling daarop wordt een derde gedeelte,
verminderd met één in verband met het in de vorige zin bepaalde, doch geen
meerderheid van de leden van de raad benoemd op voordracht van de ouders
van de leerlingen die staan ingeschreven bij de scholen van de Stichting’.
I.

Artikel 10, lid 5: ‘De voordrachten zoals hiervoor bedoeld worden voorbereid
door een benoemingsadviescommissie en vinden plaats aan de hand van een door
de raad, na verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad,
vast te stellen openbare werving- en selectieprocedure en profielschets’ wordt
gewijzigd in ‘De voordrachten zoals hiervoor bedoeld worden voorbereid door
een benoemingsadviescommissie. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan
lid 2, 3, 4 van dit artikel wordt beschreven in het reglement van de raad’.

J. Artikel 11, lid 3 en lid 4 vervallen: ‘Een lid van de raad dat is geschorst, wordt in
de gelegenheid gesteld zich jegens de gemeenteraad te verantwoorden en zich

daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt niet
genomen dan nadat het lid van de raad over wiens ontslag wordt besloten vooraf
de gelegenheid is geboden om te worden gehoord’, lid 4. ‘De schorsing van een
lid van de raad kan één of meer malen worden verlengd. De schorsing vervalt
indien niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing wordt
besloten tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een
schorsing kan voor ten hoogste zes maanden worden gehandhaafd, ingaande op
de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing wordt genomen’.
K. Artikel 13, lid a wordt gewijzigd in artikel 7 lid 3.
L. Artikel 19, lid 1 vervalt: ‘In aanvulling op het interne toezicht uitgeoefend door
de raad, kan de gemeenteraad zich vanuit zijn wettelijke taak en
verantwoordelijkheden voor het openbaar onderwijs wenden tot het bestuur van
de stichting’.
M. Artikel 19, lid 2 vervalt: ‘2. De gemeenteraad heeft, naast de bevoegdheid tot het
verlenen van goedkeuring dan wel instemming aan de in artikel 6 lid 8 genoemde
bestuursbesluiten, de volgende bevoegdheden: a. benoeming van leden van de
raad op voordracht van de raad en schorsing en ontslag al dan niet op voordracht
van de raad; en b. ontbinding van de stichting, indien er sprake is van handelen
in strijd met de wet en/of ernstige taakverwaarlozing door het bestuur, doch met
inachtneming van het hierna bepaalde’.
N. Artikel 19, lid 3 vervalt: ‘3. De gemeenteraad is bevoegd in geval van ernstige
taakverwaarlozing door het bestuur of het functioneren van het bestuur in strijd
met de Wpo, zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zonodig de
stichting te ontbinden’.
O. Artikel 19, lid 4 vervalt: 4. Het toezien op het functioneren van en handelen
conform de Wpo door het bestuur is, als vermeld in artikel 12, primair de taak
van de raad. In het reglement van de raad van toezicht worden de kwalificaties
casu quo parameters uitgewerkt ten aanzien van het onderwerp 'ernstige
taakverwaarlozing' door het bestuur, teneinde te bevorderen dat de taak van
enerzijds de raad en anderzijds de gemeenteraad op dit onderwerp professioneel
uitgeoefend kan worden. Deze bepalingen in het reglement van de raad van
toezicht behoeven de goedkeuring van de gemeenteraad’.
P. Artikel 19, lid 5 vervalt: ‘5. De gemeenteraad stelt, alvorens hij overgaat tot het
nemen van maatregelen als bedoeld in lid 3 van dit artikel, de raad in de
gelegenheid in overleg te treden met de gemeenteraad en de mogelijkheden te
verkennen en eventueel uit te voeren die noodzakelijk zijn om de gerezen
bezwaren tegen het door het bestuur gevoerde beleid of het functioneren van het
bestuur op andere wijze weg te nemen’.
Q. Artikel 19, lid 6 vervalt: ‘6. De in artikel 153 Wpo uitgewerkte bevoegdheid tot
opheffing van een door de stichting in stand gehouden openbare school is
voorbehouden aan de gemeenteraad’.
R. Artikel 19, lid 7 vervalt: ‘7. De stichting kent voor een goed verloop van de
uitoefening van de aan de gemeenteraad toekomende bevoegdheden een
"coördinatieplatform raadsbevoegdheden". Het coördinatieplatform
raadsbevoegdheden bestaat uit de portefeuillehouders onderwijs van de gemeente

Haren en de gemeente Tynaarlo. Het coördinatieplatform raadsbevoegdheden
bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor ten aanzien van de in deze
statuten toegekende bevoegdheden aan de gemeenteraad. Besluitvorming van de
gemeenteraad geschiedt op basis van consensus. De wijze van vergadering en
besluitvorming van de gemeenteraad, de gewenste informatievoorziening en de
rol van het coördinatieplatform raadsbevoegdheden daarbij, wordt nader
uitgewerkt bij reglement. Om goed invulling te geven aan de grondwettelijke
taak van de gemeenteraad wordt in het coördinatieplatform raadsbevoegdheden
in ieder geval informatie verstrekt over de doelstellingen en realisaties op het
gebied van de kwaliteit van het onderwijs, de wezenskenmerken van het
openbaar onderwijs en de meerjarenbegroting’.

Toelichting op de wijzigingen Stichting Baasis
A. Dit is een administratieve wijziging
B. Dit is een administratieve wijziging
C. Dit is een administratieve wijziging. Hierdoor is de omschrijving weer in
overeenstemming met de Wet op het Openbaar Onderwijs.
D. Dit is een administratieve verduidelijking. Het gaat om de CAO voor bestuurders
in het Primair Onderwijs.
E. Het opheffen van een openbare school is wettelijk geen bevoegdheid meer van
de gemeenteraad. In de Wet op het Primair onderwijs artikel 159 is opgenomen
dat het schoolbestuur mag besluiten over het opheffen van een school. De
gemeenteraad wordt van het eventuele voornemen om een school op te heffen op
de hoogte gesteld. De gemeenteraad kan dan besluiten om het bevoegd gezag
van de school over te nemen. Verder vervalt de laatste zin in dit lid, omdat dit
ook al in de eerste zin van dit lid is opgenomen.
F. Wettelijk is de benoeming van de leden van de RvT een verantwoordelijkheid
van de gemeenteraden en de bindende voordracht door de GMR wordt later
beschreven. Hiermee denkt dit lid beter de bedoeling.
G. Artikel 10, lid 3 is niet in lijn met de wetgeving op dit gebied. Daarom wordt het
laatste deel van dit lid verwijderd.
H. Artikel 10, lid 4 is aangepast om beter aan te sluiten op de omschrijving in de
Wet op het Primair Onderwijs artikel 47, lid 9b.
I.

Artikel 10, lid 5 is ingekort en verwijst nu naar het reglement van de RvT waarin
de procedure van benoeming is vastgelegd.

J. Artikel 11, lid 3 en 4 kunnen worden verwijderd, omdat hierin wordt voorzien in
het reglement van de Raad van Toezicht.
K. Dit is een administratieve wijziging, omdat de verwijzing naar het betreffende
artikel niet meer klopte.

L. Artikel 19, lid 1 lid vervalt omdat een ieder zich kan richten tot het bestuur, zo
ook de gemeenteraad.
M. Artikel 19, lid 2 vervalt, omdat dit ook al in artikel 6, lid 8 is vastgelegd. Verder
heeft stichting Baasis de code Goed Bestuur onderschreven. Hierin zijn de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur opgenomen. Tot deze beginselen
behoort onder andere het vereiste dat een besluit deugdelijk gemotiveerd moet
worden, dat een bevoegdheid niet mag worden gebruikt voor een ander doel dan
waarvoor die eigenlijk is toegekend en dat gelijke gevallen gelijk behandeld
behoren te worden. Het bestuur wordt geacht rechtmatig en integer te handelen
en te besluiten. De raad van toezicht ziet hierop toe.
N. Artikel 19, lid 3 vervalt, omdat dit is vastgelegd in de Wet op het Primair
onderwijs in artikel 48, lid 11.
O. Artikel 19, lid 4 vervalt, omdat Stichting Baasis de Code Goed Bestuur in het
primair onderwijs, opgesteld door de PO-raad, heeft ondertekend. Aan de hand
hiervan kunnen intern toezichthouders de bestuurlijke inrichting en het
bestuurlijk functioneren toetsen aan de principes van de code. In de code staan
vooral uitgangspunten voor goed bestuur centraal. Dit is op deze manier
geborgd.
P. Artikel 19, lid 5 vervalt. Het is daarmee volledig aan de gemeenteraad hoe hij
invulling wil geven aan het bepaalde in artikel 48, lid 11 (het ontbinden van de
stichting in het geval van ernstige taakverwaarlozing of handelen in strijd met de
wet).
Q. Artikel 19, lid 6 vervalt. Conform de Wet op het Primair Onderwijs artikel 159 is
het opheffen van een openbare school per 1 januari 2014 een bevoegdheid
geworden van een schoolbestuur. Hiermee is het openbaar en bijzonder
onderwijs meer aan elkaar gelijk gesteld. De gemeenteraad moet nog wel over
het voornemen een openbare school te sluiten te worden geïnformeerd, zodat de
gemeente kan besluiten om het bevoegd gezag van deze school eventueel over te
nemen.
R. Artikel 19, lid 7 vervalt. De gemeente wil in goed contact worden voorzien van
adequate informatie. Om het overleg tussen de gemeenten en de stichting goed te
borgen, wordt een convenant ondertekend door de wethouders onderwijs van
beide gemeenten en de bestuurder van de stichting. Het concept convenant is ter
informatie bijgevoegd.

