
 

       
Onderwerp: voordracht benoeming extern DB-lid   No. 14 - 2022 

                             Dos. 2/3 B 

 

Aan het algemeen bestuur. 

 

Inleiding / juridisch kader 

Ingevolge artikel 14, lid 1, van de gemeenschappelijke regeling (GR) WVS bestaat het dagelijks 

bestuur uit 5 leden, waaronder (sub c) ‘twee leden, die buiten de kring van het algemeen bestuur 

op voordracht van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur worden benoemd’. In het 3e 

lid van artikel 14 staat: ‘De in lid 1 onder c bedoelde leden moeten op grond van hun bijzondere 

deskundigheid op het terrein van de sociale werkvoorziening, financiën en / of bedrijfsvoering 

geacht worden de geschiktheid te hebben, welke nodig is om uitvoering te geven aan de 

taakstelling van het dagelijks bestuur.’ De maximale benoemingsduur is 8 jaar (twee maal 4 

jaar). Naast de inbreng van bijzondere deskundigheid was destijds het aspect van bestuurlijke 

continuïteit ook een belangrijke overweging bij de aanstelling van (2) externe DB-leden. De 

externe DB-leden blijven namelijk in functie op het moment dat (rest van) het bestuur aftreedt 

na gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Huidige situatie 

In het dagelijks bestuur hebben thans twee externe leden zitting, namelijk de heer P.A.C.M. van 

der Velden en de heer A.M. van Beers. De benoemingstermijn van de heer Van der Velden 

loopt af per 1 april 2023, die van de heer Van Beers per 1 april 2024. Beiden hebben dan het 

einde van hun benoemingstermijn bereikt.   

 

Profiel 

Met betrekking tot de externe DB-leden is het volgende profiel opgesteld. Een extern DB-lid 

dient: 

 

1. Onafhankelijk te zijn en mag geen lid zijn van het algemeen bestuur, van het bestuur 

van één van de deelnemende gemeenten, of in dienst zijn van één van de deelnemende 

gemeenten c.q. WVS en bedrijven waarin WVS een belang heeft.  

 

2. Te beschikken over een bijzondere deskundigheid op het terrein van bedrijfsvoering, 

financiën, arbeidsvoorziening en / of sociale werkvoorziening. 

 

3. Te beschikken over een groot netwerk in het bedrijfsleven en affiniteit met het openbaar 

bestuur. 

 

4. Ervaring op topniveau binnen een grote(re) organisatie (profit dan wel nonprofit) geldt 

als een pré. 

 

Opgemerkt dient te worden dat de achtergrond van de heer Van der Velden met name ligt in het 

openbaar bestuur. 

 

Vergoeding 

De vergoeding van de externe DB-leden bedraagt (per 1 januari 2023) € 5.000,- per jaar 

(exclusief btw en reis- en verblijfskosten). 
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Werving 

Besloten is om uit de eigen netwerken van het algemeen- en dagelijks bestuur en de directie van 

WVS kandidaten te zoeken voor de opvolging van de heer Van der Velden. Er is een 

sollicitatiecommissie gevormd, bestaande uit 2 DB-leden (de wethouders Melisse en Van 

Ginderen), 2 AB-leden (de wethouders Matthijssen en Zopfi) en de algemeen directeur van 

WVS, bijgestaan door de ambtelijk secretaris. De sollicitatiecommissie, onder voorzitterschap 

van wethouder Melisse, heeft een gesprek gevoerd met één voorgedragen kandidaat. Helaas was 

wethouder Matthijssen niet in de gelegenheid dit gesprek bij te wonen. Zij is tijdens het gesprek 

vervangen door wethouder Van der Beek.   

 

Voordracht 

Door de sollicitatiecommissie is een unaniem advies verstrekt met betrekking tot de voordracht 

ter benoeming van een nieuw extern DB-lid in de vacature Van der Velden. Wij hebben (ook 

unaniem) besloten het advies over te nemen en dragen de navolgende persoon voor ter 

benoeming tot extern DB-lid met ingang van 1 april 2023: 

 

• De heer B. (Bas) van ‘t Wout uit Hoeven, o.a. oud staatssecretaris van Sociale Zaken & 

Werkgelegenheid, oud minister van Economische Zaken & Klimaat en voormalig lid 

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

 

Naar onze mening voldoet deze kandidaat uitstekend aan het profiel. 

 

Voorgesteld wordt om de heer Van ’t Wout te benoemen per 1 april 2023 voor de duur van 4 

jaar. Na afloop van deze termijn kan betrokkene worden herbenoemd voor maximaal 4 jaar.  

 

Het ontwerp besluit is bijgevoegd. 

 

Roosendaal, 28 november 2022. 

 

Het dagelijks bestuur van WVS, 

 

de secretaris,                                          de voorzitter, 

 

P.F.J.M. Havermans                             T.C. Melisse. 
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Het algemeen bestuur van WVS; 

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 28 november 2022, no. 14 - 2022; 

 

gelet op artikel 14, lid 1, sub c van de gemeenschappelijke regeling WVS; 

 

 

    b e s l u i t : 

 

 

met ingang van 1 april 2023 te benoemen tot lid van het dagelijks bestuur: 

 

de heer B. van ‘t Wout, wonende te Hoeven, voor de duur van 4 jaar. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS op 

19 december 2022. 

 

 

De secretaris,      De voorzitter, 

 

 

 

P.F.J.M. Havermans     T.C. Melisse. 

 

 

 


