
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

1. Inleiding 

Op 9 oktober 2008 (nota 2008/125550) is bij raadsbesluit besloten in principe in te 

stemmen met de verzelfstandiging van het Service Bedrijf Haarlem. Op grond van 

dit principebesluit is de daadwerkelijke verzelfstandiging van het Service Bedrijf 

Haarlem voorbereid.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt  raad voor: 

1.  in te stemmen met de verzelfstandiging van het Service Bedrijf Haarlem per 1 

januari 2009; 

2.  het college te machtigen het verzelfstandigingsconvenant gemeente Haarlem-

Spaarnelanden NV te ondertekenen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het verzelfstandigen van het Service Bedrijf Haarlem  en daarmee het verkleinen 

van de gemeentelijke organisatie en inkrimping van het aantal ambtenaren. 

 

4. Argumenten 

4.1 Het voorstel past in het ingezette beleid 

Het voorstel past in het Plan van Aanpak voor de “Verzelfstandigingsonderzoeken 

Haarlem 2005”. Het Service Bedrijf Haarlem is één van de onderdelen die in dit 

plan is opgenomen in de lijst van extern te verzelfstandigen onderdelen. 

Spaarnelanden zal tenminste 7 tot 10 jaar de werkzaamheden van het huidige 

Service Bedrijf Haarlem voor de gemeente gaan uitvoeren. De arbeidsvoorwaarden 

van de werknemers zijn optimaal afgestemd op de werkzaamheden van het bedrijf. 

Er kan een betere afstemming plaatsvinden tussen de werkzaamheden rond 

afvalinzameling en stadsreiniging, wat de efficiëntie en effectiviteit vergroot voor 

de (inwoners van de) stad en het bedrijf. Er treden schaalvoordelen op vanwege de 

grotere omvang na de samenvoeging van Spaarnelanden en het Service Bedrijf 

Haarlem. Spaarnelanden en de gemeente kunnen zich elk richten op hun hoofdtaak. 

Voor Haarlem is dat het beleid rond afval, reiniging, onderhoud en parkeren; voor 

Spaarnelanden is dat de efficiënte uitvoering van dat beleid. 

4.2. Financiële paragraaf 

Op basis van de huidige begroting wordt voor het jaar 2009 voor het Servicebedrijf 

Haarlem een aanneemsom van € 7.650.000,-- vastgesteld. In het verzelfstandigings-

convenant is opgenomen, dat als de werkelijke uitgaven van de onderdelen 
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aannemerij, parkeerbeheer, fietsenstallingen en incasso wezenlijk afwijken van de 

aanneemsom hiervoor een verrekening en aanpassing van de aanneemsom zal 

plaatsvinden. Voor de gemeente betekent dit dat kosten, die nu ook gemaakt 

worden uit een andere begrotingspost zijn betaald dan op dit moment zijn 

geïdentificeerd als zijnde behorende in de aanneemsom van het Service Bedrijf 

Haarlem. Indien de werkzaamheden gelijk blijven, zou deze eventuele correctie niet 

mogen leiden tot budgettaire nadelen voor de gemeente. 

In de begroting van het jaar 2009 is reeds rekening gehouden met de 

desintegratieschade.  

In de tweede bestuursrapportage 2008 wordt een geactualiseerd overzicht 

opgenomen van de reserve verzelfstandigingen van € 2,6 miljoen. 

De overdracht van materieel wordt geregeld in het Verzelfstandigingconvenant 

gemeente Haarlem – NV Spaarnelanden. Tegen over de overdracht staat 

deelneming in de onderneming (agio). 

Met de verzelfstandiging van het Service Bedrijf Haarlem kan ingaande 2009 de 

taakstelling verzelfstandigingen ad € 200.000 worden ingevuld. Aangezien deze 

taakstelling pas ingaande 2011 in het meerjarenbeleid is verwerkt betekent dit een 

voor 2009 en 2010 een voordeel voor de algemene middelen. 

4.3 Toezicht 

De gemeente Haarlem blijft 100% eigenaar van het nieuwe bedrijf. Het Service 

Bedrijf Haarlem  wordt als divisie binnen de N.V. Spaarnelanden gepositioneerd. 

Door vertegenwoordiging in de raad van commissarissen en via de algemene 

vergadering van aandeelhouders heeft de gemeente Haarlem volledig toezicht op de 

combinatie van het verzelfstandigde bedrijfsonderdeel Service Bedrijf Haarlem met 

Spaarnelanden N.V. 

4.4 Duidelijkheid voor het personeel 

Het Service Bedrijf Haarlem kent een langere geschiedenis met betrekking tot de 

vraag van verzelfstandiging. Het vraagstuk speelde al bij eerdere 

bezuinigingsrondes. Eerder werd ook onderzoek gedaan naar samenwerking van het 

Service Bedrijf Haarlem met Paswerk èn Spaarnelanden N.V. Deze samenwerking 

bleek niet haalbaar. De samenwerking met alleen Spaarnelanden N.V. is wel 

haalbaar. Verzelfstandiging  per 1 januari 2009 zal voor het personeel de gewenste 

duidelijkheid geven. 

 

5. Kanttekeningen 

5.1. Statuten 

Om alle werkzaamheden die het Servicebedrijf Haarlem uitvoert zonder 

aanbestedingsproblemen bij Spaarnelanden N.V. onder te brengen zal gekeken 

worden of de huidige statuten hierop aanpassing behoeven. 

5.2  Personeel en werk 

In het georganiseerd overleg worden een meerjaren werkgarantie en garanties voor 

het personeel in arbeidsvoorwaardelijke zin overeengekomen. Alle personeelsleden 

worden geplaatst in het verzelfstandigde bedrijf  

5.3 Communicatie 

Het personeel wordt door middel van voorlichtingbijeenkomsten en nieuwsbrieven 

regelmatig over de verzelfstandiging  geïnformeerd. 
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5.4. 5%-regeling 

Binnen het Service Bedrijf Haarlem werken nu ruim 20 medewerkers uit 

SW/WWB; dit is veel meer dan de 5%-regeling voorschrijft. Op basis hiervan zal 

het geen moeite kosten om de komende jaren te voldoen aan de 5%-regeling. 

5.5 Uitvoerbaarheid 

Door de voorbereiding van het eerdere verzelfstandigingstraject met Paswerk en 

Spaarnelanden is realisering van deze verzelfstandiging per 1 januari 2009 goed 

uitvoerbaar. 

 

6. Uitvoering 

Het college zal na het besluit tot verzelfstandiging  van het Service Bedrijf Haarlem  

het Verzelfstandigingconvenant gemeente Haarlem – NV Spaarnelanden 

ondertekenen. 

 

7. Bijlagen 

De volgende bijlagen liggen ter inzage 

A) Verzelfstandigingconvenant gemeente Haarlem – NV Spaarnelanden 

B) Bedrijfsplan Divisie Servicebedrijf Haarlem 2009 

C) Sociaal plan 

D) Plaatsingsplan 

E) Ontvlechtingsdocument 

 

8. Raadsbesluit 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 



 

210/2008 

210-4 

 

 

 

 

De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. in te stemmen met de verzelfstandiging van het Service Bedrijf Haarlem per  

1 januari 2009; 

2. het college te machtigen het verzelfstandigingsconvenant gemeente  

Haarlem-Spaarnelanden NV te ondertekenen. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 


