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1. Het college stemt in met de voordracht van de Raad van Commissarissen van NV SRO om de heer
Th. Fledderus te benoemen tot commissaris van NV SRO.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
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DOEL: Besluiten
Haarlem en Amersfoort zijn de enige aandeelhouders van NV SRO. Volgens de statuten van NV SRO
benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders de commissarissen. Het college van
burgemeester en wethouders vervult juridisch de rol van aandeelhouder, omdat het hier gaat om
privaatrechtelijke rechtshandelingen. De portefeuillehouder deelnemingen vervult namens het college de
daadwerkelijke rol van aandeelhouder.
De raadscommissie Bestuur wordt over de benoeming geïnformeerd omdat NV SRO een van de
zogenoemde verbonden partijen is van Haarlem. Een verbonden partij is een organisatie waarin de
gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft, bijvoorbeeld in de vorm van het
aandeelhouderschap.
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Onderwerp: Benoeming Th. Fledderus tot commissaris SRO
Reg. Nummer: CS/SB 2011/1450

1. Inleiding
Haarlem en Amersfoort zijn de enige aandeelhouders van NV SRO. Volgens de
statuten van NV SRO benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders de
commissarissen. Het college van burgemeester en wethouders vervult juridisch de
rol van aandeelhouder, omdat het hier gaat om privaatrechtelijke rechtshandelingen.
De portefeuillehouder deelnemingen vervult namens het college de daadwerkelijke
rol van aandeelhouder. Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders besluit
over de benoeming van commissarissen wordt een voordracht eerst voorgelegd aan
de aandeelhouders.

2. Besluitpunten college
1. Het college stemt in met de voordracht van de Raad van Commissarissen van

NV SRO om de heer Th. Fledderus te benoemen tot commissaris van NV SRO.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Bestuur

3. Beoogd resultaat
Met deze benoeming wordt voorzien in één van de twee vacatures van de raad van
commissarissen van NV SRO en daalt het aantal leden naar zes.

4. Argumenten
De raad van commissarissen van SRO heeft zich bij het vinden van een kandidaat
laten ondersteunen door PublicSpirit. De raad heeft per brief verslag gedaan van de
de procedure, zie bijlage. Uit de procedure is de heer Fledderus als meest geschikte
kandidaat naar voren gekomen. Hij is van 2000 tot 2010 algemeen directeur
geweest van NOC*NSF en daarvoor directeur-griffier van de provincie Drenthe,
secretaris-directeur van waterschappen en politieofficier. Momenteel heeft hij een
eigen adviesbureau. Hij is lid van de raad van commissarissen van Davinci Groep,
lid van de raad van advies van “de Werkmaatschappij” (ministerie van BZK) en lid
van de Club van 2028 (Olympisch Plan).

5. Kanttekeningen
Per 1 januari 2008 heeft Haarlem exploitatie, beheer en onderhoud van de
sportaccommodaties ondergebracht bij SRO Kennemerland, een
dochteronderneming van NV SRO. Haarlem en Amersfoort zijn de enige
aandeelhouders van NV SRO en hebben omtrent de samenwerking de
“Aandeelhouders / Samenwerkingsoverenkomst m.b.t. SRO” afgesloten. Op grond
van deze overeenkomst is een tijdelijke uitbreiding van het aantal commissarissen
van vijf naar zeven leden afgesproken. Langs de weg van natuurlijk verloop op
grond van het rooster van aftreden, zal dit aantal weer naar vijf worden
teruggebracht. Daarom wordt nu slechts één van de twee vacatures ingevuld met de
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heer Fledderus. Hij is tevens de beoogd nieuwe voorzitter van de raad van
commissarissen. In 2011 treedt opnieuw een commissaris af, waarvoor geen
opvolger zal worden benoemd. Daarmee daalt het aantal leden van de raad naar het
afgesproken aantal van vijf.

6. Bijlagen
1) Brief Raad van Commissarissen SRO

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester






