
Schriftelijke vragen D66 ex artikel 38 van het RvO inzake Haarlemse Overheids NV's

Haarlem 2 februari 2011

Geacht College,

Uit recent Onderzoek naar commissarissen (Nationaal Commissarissen Onderzoek 2010) blijkt dat

Raden van commissarissen gesloten zijn en weinig transparant functioneren. Dit gaat niet alleen op

voor het bedrijfsleven, maar ook voor overheidsbedrijven. De gemeente Haarlem heeft twee

overheids NV's: de NV Spaarnelanden (100 % aandeelhouder) en de NV SRO (50% aandeelhouder).

De D66 Fractie constateert dat website en jaarverslag van respectievelijke NV's beperkt informatie

verstrekken over reilen en zeilen en toezicht daarop en heeft de volgende vragen:

-Welke afspraken heeft de gemeente als aandeelhouder gemaakt met de commissarissen voor wat

betreft de verantwoording. Zijn er instructies?

-Het versiag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van de NV werkt alleen verplichte

punten af Zijn er afspraken gemaakt over tussentijdse berichten over hun besluiten en afwegingen?

Worden notulen opgevraagd/toegestuurd aan de aandeelhouder?

-Zijn voigens u de normen helder als het gaat over hoe gevoerd toezicht op de directie inhoudelijk

moet worden verantwoord?

-Weike afspraken zijn er gemaakt over verantwoording via de website? Zijn er überhaupt afspraken
gemaakt?

In de gemeenteraad van Haarlem zijn januari 2009 vragen gesteld over de salarishoogte van de

directie van NV Spaarnelanden. Het voldeed toen aan de zogenaamde Schneidersnorm. Inmiddels is

het salaris opgetrokken richting Balkenendenorm.

-Is er schriftelijke verslag gedaan door de Raad van commissarissen van overwegingen die hebben

geleid tot het optrekken van dit salaris? Zo ja, welke overwegingen waren dat?

Met name de NV SRO beweegt zich op het grensvlak van overheidsbedrijf met maatschappelijke

activiteiten en commerciële activiteiten waaronder vastgoedontwikkeling.

-is de Code voor Goed Openbaar Bestuur voldoende gewaarborgd en in duidelijke afspraken

vastgelegd? Kunt u aangeven welke afspraken gemaakt zijn met Haariemse commissarissen?

-Zijn er op gebied van sportdubs, velden, clubgebouwen nog juridische zaken die met de gemeente

Haarlem moeten worden afgehandeld?

Commissarissen krijgen hun functie via het eigen netwerk. Dit betreft vooral mannen.

- Heeft de aandeelhouder, met het oog op diversiteit en verversing, ook buiten het eigen netwerk
gezocht? . .
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