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Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Aanbiedingsbrief Stichting Baasis
- brief mevrouw van Lente inzake vrijwillig aftreden
- CV de heren van Vught en Hölterhoff (vertrouwelijk)
Onderwerp
Benoeming 2 nieuwe leden van de raad van toezicht van stichting Baasis
Gevraagd besluit
1. Op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de heer K. van Vught te
benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september 2017 tot
uiterlijk 1 september 2021
2. Op voordracht van de Raad van Toezicht de heer M. Hölterhoff te benoemen tot lid van de Raad van
Toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september 2017 tot uiterlijk 1 september 2021

Wat willen wij hiermee bereiken?
We willen hiermee bereiken dat de Raad van Toezicht van stichting Baasis weer compleet is.
Voordracht twee leden waarvan één lid namens de GMR
Er is een openbare procedure gevoerd voor de werving van de twee nieuwe leden. Er is gezocht naar
kandidaten met een achtergrond in onderwijskunde/ PO en vastgoed/ financiële bedrijfsvoering. De sollicitanten
zijn door de BAC beoordeeld. Hieruit zijn (unaniem) twee geschikte kandidaten naar voren gekomen, namelijk
deheren van Vught en Hölterhoff.
De heer van Vught wordt voorgedragen namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-raad (GMR). In
de GMR zit een vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden van de Stichting. Hiermee bestaat de RvT
uit twee leden die bindend zijn voorgedragen door de GMR en is de inspraak van ouders en personeel in de
RvT geborgd. Conform het rooster van aftreden zal de heer Cooijmans vrijwillig aftreden. Mevrouw E. van Lente
treedt vrijwillig af in verband met een nieuwe functie die niet te combineren is met het lidmaatschap van de
Raad van Toezicht.

Rooster van aftreden
Het rooster van aftreden ziet er de komende jaren als volgt uit:
Naam
Aftreden
M. Schreur
R. Schuur
R. Renting
J.H. Dijkstra
M. Hölterhoff
K. van Vught

per 1 juni 2018
per 1 juni 2018
per 1 augustus 2019 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk)
per 1 augustus 2020 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk)
per 1 september 2021 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk)
per 1 september 2021 (herbenoeming voor 4 jaar mogelijk)

Waarom komen we nu met dit voorstel?
We komen nu met dit voorstel omdat conform het rooster van aftreden er een nieuw lid benoemd te worden.
Daarnaast heeft zich een lid teruggetrokken waarvoor ook een nieuw lid benoemd moet worden.

Wat ging er aan vooraf
Het openbaar onderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo wordt verzorgd door Stichting Baasis. De
dagelijkse leiding van Baasis is in handen van directeur-bestuurder mevrouw S. de Wit. De Raad van Toezicht
(RvT) houdt, namens de beide gemeenteraden van deze gemeenten, toezicht op de directeur-bestuurder. De
benoemingsadviescommissie (BAC) draagt nu unaniem 2 nieuwe leden voor de RvT voor.
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. De RvT voert het
interne toezicht namens u uit. De leden worden voor maximaal vier jaar benoemd. Dit kan met één termijn van 4
jaar worden verlengd.
Gevraagd wordt om de twee nieuwe leden te benoemen per 1 september, terwijl de beide aftredende leden dit
per 1 augustus a.s. doen. Stichting Baasis heeft aangegeven de voorkeur aan september te geven omdat de
datum van 1 augustus in verband met de schoolvakantie geen handige datum is. De Raad van Toezicht is
daarmee gedurende de maand augustus niet voltallig. Zij kunnen echter conform artikel 10 lid 10 van de
statuten wel besluiten nemen. Gezien de korte periode waar het hier om gaat lijkt het ons geen probleem om
aan het verzoek om de nieuwe leden per 1 september te benoemen geen probleem.

Hoe informeren we de inwoners?
Stichting Baasis informeert desgewenst de inwoners.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen zullen wij stichting Baasis hierover infomeren.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 9
Betreft:
raadsvoorstel benoeming 2 nieuwe leden van de raad van toezicht van stichting Baasis
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2017;
gelet op artikel 10 lid 2 van de statuten van de Stichting en artikel 48 lid 12b van de Wet op het Primair
Onderwijs;

B E S L U I T:
1. Op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de heer K. van Vught te
benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september 2017 tot
uiterlijk 1 september 2021
2. Op voordracht van de Raad van Toezicht de heer M. Hölterhoff te benoemen tot lid van de Raad van
Toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september 2017 tot uiterlijk 1 september 2021.

Vries, 20 juni 2017

De raad voornoemd,

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

Voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

