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1. Inleiding 

Per 1 januari 2018 loopt de huidige contractperiode met SRO af. Op basis van de financiële 

verordening 2016 is hierover een zienswijze aan de raad gevraagd.  Voorstel was daarbij om 

te verlengen voor een periode van tien jaar met een evaluatiemoment na vijf jaar met 

mogelijkheid van opzegging.   

In de gemeenteraadsvergadering van 28 februari heeft de gemeenteraad een zienswijze 

gegeven. De zienswijze wijkt op een paar onderdelen af van het voorstel van het college. De 

zienswijze is als volgt: 

 De raad staat positief tegen het voornemen van het college om de 

exploitatieovereenkomst met SRO te verlengen, mits dit gebeurt voor de duur van vijf 

jaar met een jaarlijkse evaluatie, te beginnen met de eerste evaluatie in februari  

2018.”    

 De dienstverlening aan kleine partijen dient verbeterd te worden met als optie het   

voorsorteren op een structuurwijziging met een scheiding tussen grote en kleine   

partijen.   

 De raad dringt aan op transparante informatievoorziening, ook op de website van   

SRO.    

Contractverlenging is een bevoegdheid van het college. Het is derhalve aan het college om op 

basis van deze zienswijze verdere besluiten te nemen.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit:  

1. De exploitatieovereenkomst met SRO Kennemerland te verlengen voor de duur van 

vijf jaar, onder de conditie dat bij de verlenging andere afspraken en condities gelden 

dan in de huidige exploitatieovereenkomst. Deze worden de komende maanden in 

overleg met SRO uitgewerkt. Het college neemt de zienswijze van de raad mee in de 

nieuw te sluiten exploitatieovereenkomst;   

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 

3. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.    

3. Beoogd resultaat 

Verlengen van de exploitatieovereenkomst onder de condities die de gemeente wil en die 

recht doet aan de zienswijze van de raad.  

 

4. Argumenten 

Er wordt maximaal rekening gehouden met de zienswijze die de raad heeft gegeven 

Termijn contractverlenging 

De raad vindt contractverlening met tien jaar te lang en wil voor vijf jaar continueren. 

Een termijn van vijf jaar biedt SRO minder garanties voor de lange termijn maar 

geeft wel voldoende zekerheid om ook investeringen op langere termijn te kunnen 

doen. De jaarlijkse evaluatiemomenten zullen voor SRO de druk op de ketel houden 

om goed te blijven presteren.  
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Invulling evaluatie 

Het is – ook gelet op de toezegging in de commissie Bestuur- van belang dat helder is 

wat de jaarlijkse evaluatie behelst, hoe de governance hierover wordt ingericht en 

welke consequenties aan de evaluatie worden verbonden ((bv eventuele sancties).  

Dit vergt de komende maanden nadere uitwerking. Over het resultaat hiervan en over 

de voortgang van de contractvorming en de dilemma’s die daarbij gelden, wordt de 

raad na de zomer geïnformeerd. 

 

Dienstverlening kleine partijen 

De raad wil dat de dienstverlening aan kleine partijen als de speeltuinverenigingen 

verbetert, logisch gelet op de ontevredenheid die er bij sommige speeltuinen is. In het 

bestuurlijk overleg is afgesproken om eind april een gesprek hierover te hebben met 

de speeltuinen.  Aan SRO is gevraagd om de komende weken aan te geven wat nodig 

is om tot tevreden speeltuinverenigingen te komen. Vanuit aandeelhoudersperspectief 

is omzetverlies niet gewenst omdat dit een negatieve impact heeft op de rentabiliteit 

van SRO en ook negatief signaal is naar mede-aandeelhouder Amersfoort.   

 

Transparante informatievoorziening 

De raad vraagt om meer transparante informatievoorziening over P&C documenten 

van SRO. SRO heeft aangegeven dat het komende jaarverslag 2016 een stuk 

uitgebreider zal zijn dan dat over 2015. Verder zal de info op de website over de 

jaarstukken worden verbeterd en uitgebreid (bijvoorbeeld over governanceregels). 

Het beschikbaar stellen van de begroting is voor SRO ingewikkeld omdat deze 

marktgevoelige informatie bevat. Samen met SRO zal de komende tijd worden 

verkend hoe op dit punt tegemoet kan worden gekomen aan de wens van de raad. 

Vermeld zij dat SRO heeft aangeboden om periodiek met de raad te praten over 

actuele zaken (als de begroting) zodat de raad goed geïnformeerd is over SRO. De 

wenselijkheid en mogelijkheden worden nog besproken. Over een en ander zullen in 

de contractvorming afspraken worden gemaakt.  Gelet op het belang dat de raad 

hieraan hecht, wordt dit onderwerp periodiek in de aandeelhoudersvergadering 

geagendeerd.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

6. Uitvoering 

De komende maanden zal vanuit de opdrachtgeversrol (door afdeling Vastgoed en JOS) 

worden gewerkt aan de nieuwe contractafspraken. De planning is erop gericht om na de 

zomer het college te laten besluiten over de nieuwe overeenkomst en de raad te informeren. 

SRO wordt verzocht om de benodigde personele inzet te leveren zodat deze planning 

haalbaar is.  

 

  



 

 

 

 

 

 

2017/144814 hercontractering SRO  

3 

 

7. Bijlagen 

Brief aan directie SRO.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


