Selectieprocedure Directeur bestuurder WBV Maarn mei 2018
De huidige interim directeur bestuurder van Woningbouwvereniging Maarn, de heer Peter de Langen
is aangesteld tot 8 juli a.s. en de Raad van commissarissen heeft besloten de werving en selectie niet
in eigen hand te nemen en een werving- en selectiebureau gezocht. Vier bureaus zijn om een offerte
gevraagd. Er is gekozen voor het bureau Diemen en VanGestel. Reden hiervoor was de totale prijskwaliteit relatie gebaseerd op de deskundigheid, de ervaring en de wervingsmethode.
De werving- en selectiecommissie van WBV Maarn bestond uit Mette Vernooij, Lex Halsema en als
adviseur Guy Stanworth, voorzitter van de Huurdersraad. In een gesprek tussen het bureau, de RvC,
de huidige interim directeur bestuurder en de voorzitter van de Huurdersraad is gesproken over de
achtergrond van de functie, de specifieke omstandigheden en het gewenste profiel. Er is voor
gekozen om niet alle sollicitanten te beoordelen, maar een shortlist te laten opstellen door het
bureau. Het bureau heeft vijf kandidaten genoemd, vier door middel van een CV aan ons voorgesteld
en drie hiervan zijn op gesprek gevraagd.
Bij deze eerste gesprekken waren aanwezig de selectiecommissie inclusief de adviseur van het
bureau. Voor het tweede gesprek zijn twee mensen uitgenodigd. Hierbij waren aanwezig de
voorzitter van de RvC Mette Vernooij, de voorzitter van de Huurdersraad Guy Stanworth, het derde
lid van de RvC Damy Colon en de interim directeur bestuurder Peter de Langen. Tevens was het
bureau opnieuw aanwezig. Hierin werd het beeld van het eerste gesprek bevestigd.
In de RvC vergadering van 22 mei 2018 is uiteindelijk het besluit genomen tot aanstelling van de heer
Kees de Wolf per 1 juli 2018, onder voorwaarde van een positieve zienswijze van de Autoriteit
Woningcorporaties (AW) en rekening houdend met de beoordeling van het advies door de ALV.
Adviesrecht ALV
Op basis van artikel 25 lid 4 en lid 5 van de Woningwet heeft de ALV adviesrecht ten aanzien van de
benoeming van de directeur bestuurder. In het kader van een correcte procedure willen wij eerst de
zienswijze afwachten van de AW, zodat we vervolgens de ALV met een positieve zienswijze de
kandidaat bestuurder kunnen voorstellen, waarna de RvC het definitieve besluit (conform de
statuten daartoe gerechtigd) neemt.
De ALV is op 20 juni a.s. gepland. Het fit&proper-gesprek van de Heer De Wolf met de AW staat
geagendeerd voor 13 juni a.s. Wij gaan er van uit dat de AW positief besluit, waarna wij de ALV het
voorgenomen besluit van de RvC voorleggen.
Hierbij doen wij het verzoek aan de leden om, indien daar in hun ogen aanleiding toe is, vooraf aan
de ALV schriftelijk en beargumenteerd bezwaar tegen deze voorgenomen benoeming te maken. U
treft een CV van de Heer De Wolf hierbij aan.

