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Voorstel 

Uw bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 

De heer drs. MA van Helden (1955, wonende te Zwolle) met ingang van l april 2015 in vaste dienst 
aan te stellen als directeur GBLT. 

Samenvatting 

Het Dagelijks Bestuur is in de AB-vergadering van 19 november 2014 belast met de selectie en 
benoemingsvoordracht van een opvolger, aangezien de huidige directeur GBLT per l februari 2015 
definitief niet meer in functie zal zijn. 
In genoemde AB-vergadering is de profielschets vastgesteld en zijn afspraken gemaakt over de 
selectieprocedure. Deze selectieprocedure is nu afgerond en resulteert in de voordracht van genoemde 
kandidaat. 

De heer Van Helden is sinds 2005 werkzaam bij de gemeente Zwolle als directeur (en loco-secretaris). 
In die functie is hij als lid van de tweehoofdige directie verantwoordelijk voor het leiding geven aan de 
gehele ambtelijke organisatie, het voorbereiden en ondersteunen van het politiek bestuurlijke proces, 
de portefeuille bedrijfsvoering, de gezamenlijke aansturing van resultaatverantwoordelijke eenheden, 
de borging van financiële processen en de vastgoedportefeuille. 

Behandelen in vergadering d.d. 4 februari 2015 

Toelichting 

De procedure 
Het algemeen bestuur is bevoegd tot benoeming van de directeur. 
Er is een selectiecommissie geformeerd, bestaande uit het Dagelijks Bestuur en de adjunct-directeur 
van GBLT. 
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De selectiecommissie heeft gesprekken gevoerd met kandidaten en ruimte geboden aan een interne 
adviescommissie om kennis te maken met een beperkt aantal kandidaten met het oog op draagvlak 
binnen de ambtelijke organisatie en advies uit te brengen aan de selectiecommissie. Deze interne 
adviescommissie bestond uit 2 afdelingsmanagers, een OR-lid en een medewerker. 
In de volgende fase van de procedure heeft Lagerweij & Partners op grond van een assessment op 
heldere, objectieve en genuanceerde wijze de eigenschappen en capaciteiten van de kandidaat in kaart 
gebracht in relatie tot de functie van Directeur GBLT. Daarna heeft de selectiecommissie een tweede 
gesprek gevoerd met de voorgedragen kandidaat. 
Tenslotte is de OR op grond van artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden in de gelegenheid 
gesteld om advies uit te brengen over het voorgenomen besluit tot benoeming. 

Het profiel van de directeur 
In de profielschets staat vermeld dat de kandidaat dient te beschikken over een academisch werk- en 
denkniveau en minimaal 1 0 jaar ervaring in een relevante (eind) verantwoordelijke functie (binnen de 
overheid) en ervaring heeft met (publieke) dienstverlening. 
Bovendien is gezocht naar een persoonlijkheid die complementair is aan het MT, aangezien dit voor het 
consolideren van de gerealiseerde veranderingen en continuïteit in het ontwikkelingsproces van de 
organisatie belangrijk is. 

Overwegingen 
De selectiecommissie is van mening dat de heer Van Helden voldoet aan de eisen die geformuleerd zijn 
in de profielschets. Dat standpunt is onderschreven door de interne adviescommissie en wordt ook 
ondersteund door de assessmentrapportage. De OR heeft een positief advies uitgebracht over de 
voornamen benoeming van de heer Van Helden. 

Personele consequenties 

Het arbeidsvoorwaardenpakket is inmiddels afgesproken en valt binnen de geldende 
arbeidsvoorwaardenregelingen. 

Financiële consequenties 

Deze aanstelling heeft geen gevolgen voor de begroting van GBLT. 

Juridische consequenties 

Op grond van artikel 14 van de gemeenschappelijke regeling GBLT is het algemeen bestuur bevoegd 
tot benoeming van de directeur. 

Consequenties voor Communicatie 

Direct na besluitvorming zullen de deelnemers en (potentiële) opdrachtgevers van GBLT en de interne 
de organisatie van GBLT worden geïnformeerd over de benoeming. 
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V. Doorn
Plaatsvervangend voorzitter 
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T.j. Boersma 1/
Voorzitter 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur, d.d. 4 februari 201 5. 
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