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Amendement: “Aanvulling zienswijze met juridisch-technisch perspectief” 
 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 22 april 2021, 

 
Constaterende dat 

• In de concept-Zienswijze van de gemeenteraad bij het raadsstuk Warmtenet Schalkwijk: Ontwerp-
Oprichtingsbesluit Haarlems Warmtenetwerk (HWN) geen opmerkingen zijn gemaakt vanuit juridisch-
technisch perspectief bij de Statuten en de Aandeleehoudersovereenkomst; 

 
Overwegende dat 

• Het verstandig is om ervoor te zorgen dat de juridische basis op orde is; 
 
Besluit 

• De volgende tekst toe te voegen aan de Zienswijze van de raad: 
 
De gemeenteraad adviseert u de volgende zaken juridisch-technisch anders te regelen: 
• In artikel 11.1 van de concept-Statuten duidelijk omschrijven welke besluiten de Directie aan de AvA 

moet voorleggen, zodat dit ook externe werking heeft. De gemeenteraad ziet het liefst de uitgebreide 
beschrijving, die in veel Statuten is opgenomen. 

• De regels omtrent toezicht (RvC) niet op te nemen in de Aandeelhoudersovereenkomst, maar in de 
Statuten. 

• In de Statuten vast te leggen dat Warmtenet een RvC heeft, bij voorkeur bestaande uit drie 
onafhankelijke personen (personen die niet verbonden zijn aan Firan, de provincie en de gemeente) en 
die niet op individuele basis kunnen worden ontslagen door de aandeelhouder die die persoon heeft 
voorgedragen. 

• In de concept-Aandeelhoudersovereenkomst staat een regeling opgenomen over de benoeming van 
de statutair bestuurder. De gemeenteraad adviseert u die regeling op te nemen in de Statuten. De 
Gemeenteraad wijst er verder op dat het de bedoeling is Firan BV als statutair bestuurder te 
benoemen, terwijl de statutair bestuurder volgens de regeling een natuurlijke persoon moet zijn. 

• Het lijkt de Gemeenteraad goed om op voorhand afspraken te maken over de (niet) bezoldiging van 
de statutair bestuurder wanneer de bestuurder Firan BV is of een natuurlijke persoon in dienst van 
Firan. 

• Tot slot bevreemdt het wat dat in artikel 4.2 Statuten staat dat aandeelhouders alleen rechtspersonen 
mogen zijn, maar dat in artikel 4.4. staat dat wanneer niet-rechtspersonen, zonder ontheffing (artikel 
4.3)  aandeelhouder zijn, zij hun aandelen moeten aanbieden 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 


