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Volgens de statuten van NV SRO (her)benoemt de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders de commissarissen. Wethouder Snoek vervult namens het
College bij SRO de rol van aandeelhouder.
Bij NV SRO kunnen leden maximaal drie keer voor een periode van vier jaar
worden benoemd. De eerste zittingstermijn van de heer Trip verloopt binnenkort.
Met zijn inbreng is hij complementair aan de andere leden van de raad van
commissarissen. Voorstel is hem te herbenoemen.
Het college wordt hierover geïnformeerd en wordt gevraagd dit te bekrachtigen
voordat dit onderwerp in de AvA SRO aan de orde is.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur

Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 19 mei 2020

N.v.t.
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. De herbenoeming te bekrachtigen van de heer P. Trip als lid van de raad van
commissarissen van SRO NV;
de secretaris,

de burgemeester,
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1. Inleiding
Bij NV SRO kunnen leden maximaal drie keer voor een periode van vier jaar worden benoemd. De
heer Trip is sinds juni 2016 lid van de raad van commissarissen (RvC) van NV SRO en binnen dit
orgaan lid van de auditcommissie. De benoeming van de heer Trip als commissaris van NV SRO
eindigt op 31 mei 2020. Er wordt voorgesteld zijn herbenoeming te bekrachtigen.

2. Besluitpunten college
1. De herbenoeming te bekrachtigen van de heer P. Trip als lid van de raad van commissarissen
van SRO NV;
3. Beoogd resultaat
Met deze herbenoeming wordt voorzien in een voltallige raad van commissarissen.

4. Argumenten
1. Betrokkene is qua kennis en inbreng complementair aan de andere leden van de RvC.
De heer Trip is sinds juni 2016 lid van de raad van commissarissen van de NV SRO en binnen dit
orgaan lid van de auditcommissie. De heer Trip is directeur bij MRP Development. Hij is tevens
voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Intermaris en partner bij GDD en
TDG Vastgoed.
De heer Trip heeft binnen de raad van commissarissen naast zijn algemene kennis over het besturen
van organisaties en toezichthouden veel kennis van vastgoed in brede zin, van beheer tot onderhoud
tot projectontwikkeling. Hij brengt tevens veel kennis in op het gebied van duurzaamheid. Met zijn
inbreng is hij complementair aan de andere leden van de raad van commissarissen. De raad geeft aan
in deze samenstelling goed te functioneren mede door zijn inbreng.
2. Continuïteit
De heer Trip heeft inmiddels de nodige kennis over het bedrijf SRO opgebouwd. Door herbenoeming
kan hij die inzetten in zijn tweede termijn als commissaris.
3. Financiën
Het besluit heeft geen financiële consequenties.
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5. Risico’s en kanttekeningen
Tot nu toe is de werkwijze dat goed functionerende commissarissen kunnen worden herbenoemd.
Het bedrijf kan daarmee profiteren van de kennis die de commissaris heeft opgedaan en dat is goed
voor continuïteit van het bedrijf. Als leden van de RvC te lang commissaris van een bedrijf zijn, kan
dit ten koste gaan van het kritisch vermogen als leden enigszins vergroeid raken met het bedrijf. Dat
kan zich mn voordoen als leden voor de tweede maal worden herbenoemd. Daar is bij deze
herbenoeming geen sprake van. Bij het actualiseren van de nota verbonden partijen zullen de
afwegingen bij herbenoemingen worden uitgewerkt.

6. Uitvoering
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders SRO NV van 20 mei as zal, onder voorbehoud van
bekrachtiging door beide aandeelhoudende gemeenten de herbenoeming van de heer Trip
plaatsvinden. Betrokkenen worden daarna geïnformeerd over deze bekrachtiging.

7. Bijlagen
Geen
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