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Samenvatting 
In verband met het overlijden van de heer Görtemöller zal door ons college- conform de 

statuten - een bindende voordracht moeten worden gedaan van twee personen voor 

benoeming binnen de Raad van Commissarissen van SADC. 

Onze voordracht bestaat uit de volgende 2 personen: 

1. Mevrouw drs. I.K.L. de Jong MRE 

Mevrouw de Jong is geboren op 13 december 1964 en vervult thans de functie van Hoofd 
Vastgoedontwikkeling en Grondzaken te Leiden. Tevens is zij voorzitter RvC Mozaïek wonen 

in Gouda, lid RvC woningcorporatie Woonvisie Ridderkerk en lid RvC won ingcorporatie 

Wooninc. Eindhoven. 
Mevrouw de Jong houdt geen aandelen in SADC. 

2. De heer ir. A.J .A. Uitterhoeve 

De heer Uitterhoeve is geboren op 12 januari 1951 en vervult thans de functie van directeur 

bij de gemeente Haarlemmermeer. 

De heer Uitterhoeve houdt geen aandelen in SADC. 

De voorkeur gaat uit naar de benoeming van de eerste kandidaat, mevrouw de Jong. Zij is 

een integere professional. Bovendien hebben wij begrepen van de voorzitter van de RvC 
namens de gehele RvC dat, gezien de huidige verhouding man/vrouw in de RvC, het op prijs 

wordt gesteld als tenminste één vrouwelijke kandidaat wordt voorgesteld . Mevrouw de Jong 
is werkzaam (geweest) in diverse functies waar zij eindverantwoordelijk was voor afdelingen 

met als focus gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling en grondzaken. Mevrouw de Jong 

heeft dan ook een brede ervaring opgedaan op het gebied van integrale 

gebiedsontwikkeling. Ook is zij bekend met de publiek/ private context waar ook SADC zich 

in begeeft. 

Ook voor de tweede kandidaat, de heer Uitterhoeve, geldt dat hij veel ervaring heeft op het 
gebied van gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling en grondzaken. Hij is goed bekend 

met de publiek/ private omgeving en dat maakt hem een geschikte kandidaat voor de 
bekleding van de functie als commissaris van SADC. De voordracht van deze tweede 
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kandidaat voldoet aan het op 23 mei 1996 vastgestelde voorstel 'politieke sturing en 

verzelfstandiging", wat derhalve geen belemmering vormt voor deze voordracht. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om : 

Mevrouw I.K.L. de Jong en de heer A.J.A. Uitterhoeve voor te dragen als lid van de 

RvC van SADC; 
Daarbij onze voorkeur uit te spreken voor de benoeming van mevrouw I.K.L. de 

Jong; 
Aan de voorzitter van de RvC te verzoeken deze voordracht, namens de Raad van 

Commissarissen, te agenderen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

van SADC op 10 december 2012; 

Deze nota ter informatie te zenden aan de raad . 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namens dezen, 

de port fe "llehouder, 

Brief aan SADC 
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Verzenddatum 

In verband met het overlijden van de heer Görtemöller doen wij u hierbij -conform de 

statuten- een bindende voordracht van twee personen voor benoeming binnen de Raad 

van Commissarissen van SADC. 

Onze voordracht bestaat uit de volgende 2 personen: 

1. Mevrouw drs. I.K.L. de Jong MRE 

Mevrouw de Jong is geboren op 13 december 1964 en vervult thans de functie van 

Hoofd Vastgoedontwikkeling en Grondzaken te Leiden. Tevens is zij voorzitter RvC 

Mozaiek wonen in Gouda, lid RvC woningcorporatie Woonvisie Ridderkerk en lid 

RvC woningcorporatie Wooninc. Eindhoven. 
Mevrouw de Jong houdt geen aandelen in SADC. 

2. De heer ir. A.J.A. Uitterhoeve 

De heer Uitterhoeve is geboren op 12 januari 1951 en vervult thans de functie van 

directeur bij de gemeente Haarlemmermeer. 
De heer Uitterhoeve houdt geen aandelen in SADC. 

De voorkeur gaat uit naar de benoeming van de eerste kandidaat, mevrouw de Jong. Zij is 
een integere professional. Bovendien hebben wij begrepen van de voorzitter van de RvC 

namens de gehele RvC dat, gezien de huidige verhouding man/vrouw in de RvC, het op prijs 

wordt gesteld als tenminste één vrouwelijke kandidaat wordt voorgesteld . Mevrouw de Jong 

is werkzaam (geweest) in diverse functies waar zij eindverantwoordelijk was voor afdelingen 

met als focus gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling en grondzaken. Mevrouw de Jong 
heeft dan ook een brede ervaring opgedaan op het gebied van integrale 

gebiedsontwikkeling. Ook is zij bekend met de publiek! private context waar ook SADC z:;:.ci.::<:ch'-'-----, 
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Ook voor de tweede kandidaat, de heer Uitterhoeve, geldt dat hij veel ervaring heeft op het 
gebied van gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling en grondzaken. Hij is goed bekend 

met de publiek/ private omgeving en dat maakt hem een geschikte kandidaat voor de 
bekleding van de functie als commissaris van SADC. 

Wij verzoeken u deze voordracht te agenderen voor de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van 10 december 2012. 

eesteren wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
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