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Kernboodschap  Op grond van artikel 6 Benoeming en ontslag directieleden (Organisatiestatuut 

2018) stelt het college de benoemingsprocedure van een nieuw te werven 

directeur vast. In deze nota zijn het profiel en het werving- en selectieprotocol 

beschreven. 

 

De werving is via onderhandse aanbesteding aan Bestman BV. gegund. 

Het profiel is besproken en afgestemd met de directie, portefeuillehouders van 

Haarlem, het college van Zandvoort, afdelingsmanagers van het fysiek domein en 

de ondernemingsraad.    

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 24 november 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met het beschreven profiel voor de directeur Fysiek domein. 

2. In te stemmen met het voorgestelde werving- en selectieprotocol. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Na het vertrek van directeur Maaike Patist, is Marcel Trienen op 3 februari 2020 gestart als interim-

directeur. Deze interim-periode is gebruikt om een beeld te vormen van de opgaven in het fysiek 

domein en de rol die de directeur heeft in de aansturing. De werving voor een vaste directeur kan 

van start.    

Op grond van Artikel 6 Benoeming en ontslag directieleden (Organisatiestatuut 2018) stelt het 

college de benoemingsprocedure van een nieuw te werven directeur vast. In deze nota worden het 

profiel en de wervingsprocedure beschreven. De werving is via onderhandse aanbesteding aan 

Bestman BV. gegund. 

 

2. Besluitpunten college 

1. In te stemmen met het beschreven profiel voor de directeur Fysiek domein. 

2. In te stemmen met het voorgestelde werving- en selectieprotocol. 

 

3. Beoogd resultaat 

De voorgenomen benoeming van de nieuwe Directeur Fysiek domein, die op basis van het profiel via 

een zorgvuldige procedure geselecteerd wordt.  

 

4. Argumenten 

- Op basis van het Organisatiestatuut heeft het college de bevoegdheid om de 

benoemingsprocedure voor de werving van een nieuwe directeur vast te stellen.  

- Het profiel en het protocol zijn afgestemd met de directie, het college van Zandvoort, 

portefeuillehouders van Haarlem, afdelingsmanagers van het fysiek domein en de 

ondernemingsraad.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

- De kosten voor de werving worden betaald uit HRM Overige Personeelskosten 696170.43451. 

 

6. Uitvoering 

- Na vaststelling door het college, informeert de afdeling HRM Bestman BV. dat gestart kan 

worden met de werving.  

- Afdeling B&C informeert de organisatie via Insite.  

 

7. Bijlagen 

A. Profiel directeur Fysiek domein  

B. Werving- en selectieprotocol 

 


