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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Aanpassing vertegenwoordiging college als aandeelhouder bij SRO en Spaarnelanden  

 

Nummer 2020/777493 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Afdeling CC 

Auteur Jongkees, P.H.G. 

Telefoonnummer 023-5113050 

Email pjongkees@haarlem.nl 

Kernboodschap  Wethouder Snoek vervult voor SRO en Spaarnelanden zowel de rol van 

aandeelhouder als van opdrachtgever. Vanuit de gemeenteraad is erop 

aangedrongen deze rollen bij verschillende collegeleden onder te brengen. Het 

college heeft in verband met deze discussie aangegeven tot wijziging te zullen 

komen. Gelet hierop is voorstel de rol van aandeelhouder SRO van wethouder 

Snoek over te dragen aan wethouder Berkhout en aan wethouder Roduner voor 

Spaarnelanden.   

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Omdat het voor de gemeenteraad relevant is te weten hoe het college invulling 

geeft aan de rol van aandeelhouder in onze gemeentebedrijven stuurt het college 

dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Collegenota benoeming portefeuillehouders als vertegenwoordigers van de 

gemeente Haarlem in verbonden partijen (2018/186508) 

Besluit College  

d.d. 15 september 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. Wethouder Berkhout te benoemen als vertegenwoordiger van de gemeente 

Haarlem resp. het college in (de aandeelhoudersvergadering van) SRO. 

2. Wethouder Roduner te benoemen als vertegenwoordiger van de gemeente 

Haarlem resp. het college in (de aandeelhoudersvergadering van) 

Spaarnelanden. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Leden van de gemeenteraad hebben aangedrongen op het scheiden van de rol van opdrachtgever en 

aandeelhouder binnen het college. Wethouder Snoek vervult voor SRO en Spaarnelanden beide 

rollen en het college heeft gelet op de discussie aangegeven tot wijziging te zullen komen. In verband 

hiermee is het voorstel de rol van aandeelhouder SRO van wethouder Snoek over te dragen aan 

wethouder Berkhout en aan wethouder Roduner voor Spaarnelanden.   

 

2. Besluitpunten college 

1. Wethouder Berkhout te benoemen als vertegenwoordiger van de gemeente Haarlem resp. het 

college in (de aandeelhoudersvergadering van) SRO. 

2. Wethouder Roduner te benoemen als vertegenwoordiger van de gemeente Haarlem resp. het 

college in (de aandeelhoudersvergadering van) Spaarnelanden. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de wens van raadsleden dat de rol van opdrachtgever 

en aandeelhouder niet meer bij dezelfde portefeuillehouder wordt ondergebracht. Door hierover 

expliciet te besluiten wordt bereikt dat wethouder Berkhout en wethouder Roduner rechtmatig 

zitting hebben in de betrokken verbonden partijen en aldaar als vertegenwoordigers van de 

gemeente resp. het college kunnen optreden. 

 

4. Argumenten 

Helderheid wie als (vervanger van de) portefeuillehouder wordt afgevaardigd 

Formeel-juridisch is het noodzakelijk om de verschillende personen expliciet te benoemen zodat bij 

de besluitvorming bij SRO en Spaarnelanden helder is dat de afgevaardigde persoon hiertoe door het 

college is gemachtigd. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Lopende dossiers worden overgedragen 

Met name bij SRO is er een paar dossiers dat nog niet is afgerond. Dit vergt derhalve een zorgvuldige 

overdracht.  

 

6. Uitvoering 

Het benoemingsbesluit wordt aan de Commissie Bestuur aangeboden en openbaar bekend gemaakt 

waardoor een ieder er kennis van kan nemen. 

 

7. Bijlagen 

Geen  

 


