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Fenny de Graaf weg als directeur-bestuurder 

uw kenmerk dossier kenmerk 

Geachte gemeenteraad, 

Ruim vier jaar geleden verwelkomde Woonvisie Fenny de Graaf als directeur-bestuurder. Zij nam 
Woonvisie mee in de veranderingen waar alle woningcorporaties mee te maken hebben. Vooral de 
laatste jaren onder de huidige regering, met veel veranderingen in wetgeving, vragen veel van een 
directeur-bestuurder. 
Per 1 september heeft Fenny de Graaf haar functie als directeur-bestuurder van Woonvisie 
neergelegd. 
In goed overleg met alle stakeholders maakt Woonvisie haar ambities waar. Woonvisie is een 
financieel gezonde en degelijke organisatie met stevige bouwplannen in de nabije toekomst. Dit vraagt 
een bestuurder die oog heeft voor de belangen van de huurders, de organisatie, haar stakeholders en 
de raad van commissarissen. Voor het welslagen van deze plannen en het daarbij goed behartigen 
van alle belangen is een stevige fundering voor de samenwerking tussen de directeur-bestuurder en 
de raad van commissarissen een voorwaarde. Deze bleek uiteindelijk onvoldoende. 
De raad van commissarissen is Fenny de Graaf erkentelijk voor alles wat zij de afgelopen vier jaar 
voor de huurders en haar organisatie heeft betekend. In de komende periode gaat de raad op zoek 
naar een nieuwe bestuurder. De organisatie vaart ondertussen onveranderd de koers die is 
uitgestippeld. 

Hebt u vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op 
telefoonnummer 06-53247719. Heeft u vragen die de organisatie betreffen neemt u dan contact op 
met Hans Keijzer, adjunct directeur, op telefoonnummer 0180-494970. 

Met vriendelijke groet, 

Tammo Beishuizen 
voorzitter raad van commissarissen Woonvisie 
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