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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Benoeming commissarissen NV SRO 

 

Nummer 2022/1767423 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Afdeling CC 

Auteur Jongkees, P.H.G. 

Telefoonnummer 023-5113050 

Email pjongkees@haarlem.nl 

Kernboodschap  Volgens de statuten van NV SRO benoemt de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (AvA) de commissarissen. Wethouder Berkhout vervult namens 

het college bij SRO de rol van aandeelhouder.  

In de aandeelhoudersvergadering van 21 december a.s. komt een voorstel aan de 

orde voor benoeming van een tweetal nieuwe leden van de Raad van 

Commissarissen (RvC).  

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. 20 december 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  
1. De benoeming van mevrouw S Hoekstra te bekrachtigen als voorzitter van de 

raad van commissarissen van SRO NV voor een periode van maximaal vier jaar 

met ingang van 1 januari 2023; 

2. De benoeming van de heer M. Capel te bekrachtigen als lid van de raad van 

commissarissen van SRO NV voor een periode van maximaal vier jaar met 

ingang van 1 januari 2023.  

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  
Bij overheidsbedrijven die per definitie op afstand functioneren, vervult de raad van commissarissen 

een belangrijke rol en dus doet de bemensing van dit orgaan ertoe.  

De benoeming van Theo Fledderus en Maarten Divendal als commissaris van NV SRO eindigt op 31 

december 2022. Public Spirit heeft de werving verzorgd van de nieuw te benoemen commissarissen. 

De Raad van Commissarissen (RvC) stelt voor mevrouw Hoekstra te benoemen tot voorzitter en de 

heer Capel tot lid van de RvC van NV SRO. Leden kunnen maximaal 2 keer voor een periode van 4 jaar 

worden benoemd. 

 

2. Besluitpunten college 
1. De benoeming van mevrouw S Hoekstra te bekrachtigen als voorzitter van de raad van 

commissarissen van SRO NV voor een periode van maximaal vier jaar met ingang van 1 

januari 2023; 

2. De benoeming van de heer M. Capel te bekrachtigen als lid van de raad van commissarissen 

van SRO NV voor een periode van maximaal vier jaar met ingang van 1 januari 2023.  

3. Beoogd resultaat 
Met deze benoemingen wordt voorzien in een voltallig samengestelde raad van commissarissen. 

4. Argumenten 
1. De betrokken commissaris mevrouw Hoekstra is een ervaren bestuurder met relevante ervaring 

Mevrouw Hoekstra is bestuurder van woningcorporatie WoonFriesland. Zij was tot voor kort 

voorzitter van de RvC van Univé Noord Nederland. Thans heeft ze nog diverse nevenfuncties 

waaronder lid RvC Agrico. Ze heeft veel ervaring met complexe bestuurlijke, maatschappelijke en 

verduurzamingsvraagstukken. Ze wordt omschreven als een bruggenbouwer die gelijktijdig 

continuïteit en innovaties realiseert en daarbij oog te houden voor de mens.  

2. De heer Capel heeft veel ervaring op het brede HR-terrein en wordt voorgedragen door de OR van 

SRO 

De heer Capel is directeur-eigenaar van TRAINIAC, een adviesbureau te Utrecht. Dit bureau houdt 

zich bezig met het trainen, adviseren en begeleiden van ondernemingsraden, HR professionals, 

directieleden en toezichthouders bij organisatieveranderingen en strategisch 

personeelsmanagement. De heer Capel brengt veel ervaring in ten aanzien van het brede HR-terrein. 

Hij heeft diverse nevenfuncties waaronder die van toezichthouder.  

 

Overeenkomstig de statuten is de OR  van SRO in gelegenheid geweest om tijdig een standpunt te 

bepalen over de aanstaande benoemingen. De OR is positief over het voorstel om beide 
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commissarissen te benoemen. De heer Capel wordt voorgedragen vanuit de OR als 

voordrachtcommissaris. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

De benoeming is in de aandeelhoudersvergadering SRO van 21 december a.s aan de orde. 

Wethouder Berkhout kan op basis van het  besluit van het college van benw een standpunt innemen.  

 

7. Bijlagen 
Geen. 

 

 

 

 

 


