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Kernboodschap  De gemeente neemt deel in verschillende zogenoemde ‘verbonden partijen’. Het 
betreft enerzijds gemeenschappelijke regelingen waarin het college in het bestuur 
zitting heeft. Anderzijds gaat het om een aantal vennootschappen waar 
collegeleden de gemeente als aandeelhouder vertegenwoordigen. 
 
Met het aantreden van een nieuw college is het zaak om voor de komende 4 jaar 
de resp. portefeuillehouders en hun vervangers aan te wijzen die zitting hebben in 
de verbonden partijen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

N.v.t. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 

Besluit College  

d.d. 24 juli 2018 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

 

1. Tot de benoeming van de in bijlage 1 bij dit besluit genoemde 

portefeuillehouders en hun vervangers als vertegenwoordigers van de 

gemeente Haarlem resp. het college in de verbonden partijen waaraan de 

gemeente deelneemt. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 
een bestuurlijk en financieel belang heeft. 
 
De gemeente Haarlem neemt deel aan een achttal gemeenschappelijke regelingen met een bestuur 
(publiekrechtelijke organisaties) en een vijftal vennootschappen (privaatrechtelijke rechtspersonen). 
In deze verbonden partijen vaardigt het college portefeuillehouders af, dan wel in het bestuur 
(gemeenschappelijke regelingen) dan wel in de aandeelhoudersvergadering (vennootschappen).  
 
Met het aantreden van een nieuw college is het zaak om voor de komende 4 jaar de resp. 
portefeuillehouders en hun vervangers aan te wijzen die zitting hebben in de verbonden partijen. 
 
2. Besluitpunten college 
Het college besluit tot de benoeming van de in bijlage 1 bij dit besluit genoemde portefeuillehouders 
en hun vervangers als vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem  
resp. het college in de verbonden partijen waaraan de gemeente deelneemt.  

 
3. Beoogd resultaat 
Met dit besluit tot benoeming wordt bereikt dat portefeuillehouders rechtmatig zitting hebben in de 
verbonden partijen en aldaar als vertegenwoordigers van de gemeente resp. het college kunnen 
optreden. 
 
4. Argumenten 
Benoeming van portefeuillehouders en hun vervangers borgt een transparante en rechtmatige 
deelname van de gemeente Haarlem in de verbonden partijen 
In de praktijk van de afgelopen jaren is gebleken dat er behoefte is aan helderheid wie als (vervanger 
van de) portefeuillehouder wordt afgevaardigd in een verbonden partij. Formeel-juridisch is het 
noodzakelijk om de verschillende personen (inclusief hun vervangers) expliciet te benoemen, in het 
bijzonder wanneer in een verbonden partij besluitvorming plaatsvindt en helder moet zijn of de 
afgevaardigde persoon hiertoe door het college is gemachtigd.  
 
De deelname in verbonden partijen geldt als lokaal verlengd bestuur. In dat verband is het van 
belang om duidelijkheid te creëren – en daarmee transparant te zijn – over wie benoemd en 
daarmee bevoegd is om namens de gemeente zitting te hebben in het bestuur c.q. de 
aandeelhoudersvergadering en aldaar namens de gemeente te verschijnen en te besluiten. 
 
5. Financiële consequenties 
N.v.t. 
 
6. Risico’s en kanttekeningen 
N.v.t.  
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7. Uitvoering 
Het benoemingsbesluit wordt openbaar bekend gemaakt waardoor een ieder er kennis van kan 
nemen.  
 
8. Bijlagen 
Bijlage 1: overzicht van de benoeming van portefeuillehouders en hun vervangers in de verbonden 
partijen waaraan de gemeente Haarlem deelneemt.  
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Bijlage 1  
 
Overzicht van de benoeming van portefeuillehouders en hun vervangers in de verbonden partijen 
waaraan de gemeente Haarlem deelneemt. 
 

Verbonden partij Portefeuillehouder Vervanger 

   

Gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

burgemeester (Wienen) Sikkema 

Gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-
Kennemerland (Paswerk) 

portefeuillehouder Sociale 
Zaken (Roduner) 

Botter 

Gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Spaarnwoude 

portefeuillehouder 
Duurzaamheid (Sikkema) 

Meijs 

Gemeenschappelijke regeling Noord-
Hollands Archief 

burgemeester (voorzitter) 
(Wienen); 
portefeuillehouder Cultuur 
(Meijs) 

de twee 
portefeuillehouders 
vervangen elkaar 

Gemeenschappelijke regeling Cocensus portefeuillehouder Financiën 
(Snoek) 

Roduner  

Gemeenschappelijke regeling 
Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland 

portefeuillehouder Onderwijs 
(Botter) 

Snoek 

Gemeenschappelijke regeling 
Bereikbaarheid Zuid Kennemerland 

portefeuillehouder Mobiliteit 
(Sikkema) 

Snoek 

Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst IJmond 

portefeuillehouder Milieu 
(Sikkema) 

Meijs 

NV SRO portefeuillehouder Financiën 
(Snoek) 

Sikkema 

Spaarnelanden NV portefeuillehouder Financiën 
(Snoek) 

Sikkema 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) portefeuillehouder Financiën 
(Snoek) 

Sikkema 

Alliander NV portefeuillehouder Financiën 
(Snoek) 

Sikkema 

Werkpas Holding BV portefeuillehouder Financiën 
(Snoek) 

Sikkema 

 


