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1. Inleiding 

Bij de vaststelling van de begroting 2015 is een motie ingediend door de Christenunie 

betreffende het contract met Spaarnelanden. In deze motie verzoekt men het college uit te 

zoeken of het contract met Spaarnelanden op te zeggen of open te breken alsmede de 

strategische positie van Spaarnelanden te herijken. 

Het eerste deel van de CU motie van 2 oktober 2014 “Niet meer eeuwigdurend contract 

Spaarnelanden’ is 16 december 2014 door wethouder Van der Hoek  met een brief 

(2014488145) beantwoord. Het eerste deel tast de juridische mogelijkheid af. Het convenant 

van Haarlem met Spaarnelanden is 2004 aangegaan voor onbepaalde tijd. Bij voldoende 

dringende redenen kan eenzijdige opzegging plaatsvinden. Daarnaast kan het convenant door 

gezamenlijk overleg omgezet worden van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd met periodieke 

verlenging. 

Het eerste deel van de beantwoording van de motie geeft wel antwoord op de juridische 

mogelijkheid, niet op de wenselijkheid van 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 strategische positie ten opzichte van Spaarnelanden worden voorgelegd…”.  

De beantwoording van het tweede deel van de motie,  de herijking van de strategische positie 

ten opzichte van Spaarnelanden, is onderwerp van deze startnotitie. 

 

 

2. Kernboodschap 

De herijking van de strategische positie ten opzichte van Spaarnelanden krijgt de vorm van 

een positionpaper.  

 

In deze positionpaper komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

 

1. Schets van het verleden: hierin wordt o.a. het oorspronkelijk doel van de 

verzelfstandiging geschetst. 

2. Taxatie: hierin wordt de waarde van Spaarnelanden bepaald o.a. aan de hand van de 

bedrijfsvoering 

3. Uitgangspunten bedrijf Spaarnelanden (hoofdlijnen van het Strategisch meerjarenplan 

Spaarnelanden 2013-2022): Spaarnelanden als sociaal maatschappelijke onderneming 

voor Haarlem 

4. Beslisboom: in de nota Verbonden Partijen is een beslisboom opgenomen. In deze 

paragraaf wordt de invulling van deze boom voor Spaarnelanden besproken. 

5. Conclusie en advies: een aantal varianten van de positiebepaling ten opzichte van 

Spaarnelanden wordt besproken en gewogen (o.a. aan de hand van een riciso-bepaling).  
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3. Consequenties  

De positionpaper kan aanleiding geven tot een heroverweging van de relatie met 

Spaarnelanden. 

 

 

4. Vervolg 

Bij de totstandkoming van de beantwoording worden zowel het college van B&W, als de 

RvC van Spaarnelanden en Spaarnelanden zelf betrokken.  

In de motie wordt het college verzocht voor 1 juli 2015 de positionpaper aan de raad aan te 

bieden. Een zorgvuldige herijking is echter gebaat bij voldoende tijd om gesprekken te 

voeren en alternatieven door te rekenen. Het college stelt de raad daarom voor de 

positionpaper in oktober aan te bieden.  

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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