
 
 
 
 

Geacht (schaduw)raadslid, 
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname 
gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft 
ingestemd met uw verzoek.  Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een 
onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.  
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd 
onderstaande in te vullen en dit formulier terug te sturen naar de griffier van de betreffende 
commissie.  
Het verzoek aan u is het formulier ingevuld te retourneren aan de griffie uiterlijk voor 12.00 uur op 
de donderdag na de vergadering waarin het agenderingsverzoek gedaan is! Het onderwerp wordt 
pas geagendeerd als het formulier is ingevuld. 

 
 

In te vullen door de griffie: 
 

Commissie Datum Email adres commissiegriffier 

Bestuur 20 januari 2022 dtaets@haarlem.nl  (Bestuur) 
 

 
 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

Zittingsduur commissarissen en inzet oud-bestuurders 
n.a.v. nota (Her)benoeming commissarissen NV SRO 2021/658407 

Indieners Thessa van der Windt, Isabelle Wisse 

Portefeuillehouder Robbert berkhout 

 

In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

 
In het collegebesluit van 7 december jl. is besloten dat de gemeente als aandeelhouder van SRO 
zal instemmen met de herbenoeming van Marjan Olfers en de benoeming van Joyce Langenacker 
als commissaris van SRO. 
 
In de Nota Verbonden Partijen heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken dat 
commissarissen van verbonden partijen maximaal 2x 4 jaar benoemd kunnen worden. Op die 
manier kan paradigmaverkleving voorkomen worden. Het roept vragen op dat zonder verdere 
motivering besloten is om in te stemmen met een 3e termijn van mevrouw Olfers. 
 
Verder roept de benoeming van oud-wethouder Joyce Langenacker de vraag op of er beleidsregels 
zijn met betrekking tot het inzetten en benoemen van oud-bestuurders door de gemeente en de 
periode waarna dat wel/niet mogelijk is. 
 



 
 
 

Voor de zekerheid merken wij op dat zowel Marjan Olfers en Joyce Langenacker uitstekende en 
goed gekwalificeerde personen zijn. Het gaat om het principe en zeker niet om de personen. 
 

 
 

 

Doel van de bespreking 

Bespreking van deze bevindingen. 
 
 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Vinden de andere gemeenteraadsleden dat: 
1. Het college actiever moet proberen de benoeming voor een 3e termijn als commissaris 

tegen te gaan; en 
2. Is er behoefte aan beleid met betrekking tot de benoeming van oud-bestuurders (en 

wellicht ook oud-raadsleden) van de gemeente Haarlem door de gemeente? 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

 
Hoe kijkt het college aan tegen hetgeen hierboven aan de andere fracties wordt gevraagd. 
 
 

 


