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Geachte leden, 

Bij de vergadering van 2 oktober 2014 heeft de raad de motie 'Niet meer 
eeuwigdurend contract Spaamelanden' aangenomen, waarin het college wordt 
verzocht een juridisch onderzoek te doen naar mogelijkheden om de eeuwigdurende 
volume-afspraken met Spaamelanden op te zeggen of deze om te zetten in 
afspraken voor een bepaalde termijn, dan wel hierover op basis van een 
gezamenlijke overeenkomst met Spaamelanden in te voorzien. 
Daamaast verzocht de raad met de motie voor 1 juli 2015 een strategische herijking 
rondom Spaamelanden voor te leggen. 

Bij de verzelfstandiging van de gemeentelijke diensten in Spaamelanden N.V. is 
een convenant gesloten dat geldt voor de duur van het bestaan van Spaamelanden, 
te weten het convenant uit 2004. Het convenant uit 2008 is voor een bepaalde duur 
en kan worden opgezegd, 
In beide convenanten worden afspraken gemaakt over het soort werk en de omvang 
van het werk. 

Alhoewel het convenant uit 2004 voor onbepaalde tijd is aangegaan is het mogelijk 
het convenant eenzijdig op te zeggen. Uit jurisprudentie blijkt dat tot opzegging kan 
worden overgegaan 'indien de redelijkheid zich niet tegen de opzegging verzet in 
het concrete geval'. Er moet sprake zijn van voldoende dringende redenen om tot 
opzegging over te mogen gaan. 

Naast de mogelijkheid van eenzijdige opzegging bestaat ook de mogelijkheid 
om in gezamenlijk overleg tussen de gemeente en Spaamelanden wijzigingen op het 
convenant overeen te komen, waarbij bijvoorbeeld de looptijd wordt vastgesteld en 
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periodiek verlengd. Voor deze mogelijkheid is wel de medewerking noodzakelijk 
' van de directie en raad van commissarissen van Spaamelanden. 

Vorenstaande uiteenzetting betreft uitsluitend een oordeel over de juridische 
mogelijkheid rondom beëindiging van het convenant uit 2004 en geeft geen oordeel 
over de wenselijkheid van de beëindiging. Een daadwerkelijke beëindiging heeft 
consequenties en deze zullen in een bredere afweging moeten worden onderzocht 
en beoordeeld. Voor 1 juli 2015 zal aan de raad mede op basis van dit onderzoek 
een herijking van de strategisch positie ten opzichte van Spaamelanden worden 
voorgelegd waarmee invulling wordt gegeven aan het tweede deel van de motie en 
waarbij dieper wordt ingegaan op mogelijke herijkingen en consequenties daarvan. 
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Met vriendelijke groet, 

Jack Chr. van der Hoek 
Wethouder financ ën a.i 


