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Vragen VVD inzake schaakwedstrijd in vergaderruimte Spaamelanden

Geachte heer Boer,

Op 21 september 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake een 
schaakwedstrijd die is gehouden in een vergaderruimte van Spaamelanden.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

Vooraf:
Spaamelanden is als bedrijf op afstand geplaatst. Spaamelanden is daarmee zelf 
verantwoordelijk voor het eigen integriteitsbeleid en de bedrijfsvoering. Eventuele 
integriteitskwesties zijn dus primair ter beoordeling aan de raad van commissarissen 
van dit bedrijf. Niettemin beantwoorden wij vanzelfsprekend uw vragen op basis 
van de antwoorden die ons door Spaamelanden zelf zijn aangereikt.

Meer specifiek het volgende:
Er is geen schaaktoernooi gehouden. Er is ook geen sprake van catering. Op 
zaterdag 17 september is tussen 13:00 uur en 18:00 uur de vergaderzaal op de derde 
verdieping ter beschikking gesteld ten behoeve van een KNSB wedstrijd van de 
Kennemer Combinatie. Het verzoek om de mimte eenmalig te mogen gebmiken 
kwam in augustus binnen. Gezien zijn verbinding met de schaaksport en de 
Kennemer Combinatie specifiek, heeft de directeur van Spaamelanden zich niet met 
deze kwestie bemoeid en de beoordeling/toestemming overgelaten aan het Hoofd 
Facilitaire zaken onder de volgende voorwaarden:

a. Als toestemming wordt verleend, dan is dat slechts eenmalig.
b. Als een medewerker wordt betrokken, dan mag dat alleen op vrijwillige 

basis.
c. Geen catering, wel gastvrijheid met koffie, thee of frisdrank.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
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Spaamelanden staat vaker toe dat ruimten van het pand worden gebruikt als het gaat 
öm niet-commerciële doeleinden. Zo is op dezelfde voet medewerking verleend aan 
de Swim to Fight Cancer. Ten behoeve van de Swim is het gehele pand ter 
beschikking gesteld, inclusief kantine, doucheruimten, omkleedruimten en delen 
van het terrein. Ook tijdens de Swim hebben medewerkers van Spaamelanden op 
vrijwillige basis ondersteund. De Directeur van Spaamelanden is overigens ook lid 
van het bestuur van Haarlem Swim. De Directeur van Spaamelanden hecht er aan 
om in al deze zaken volkomen transparant te zijn, juist gezien het verleden van het 
bedrijf.

1.Heeft de jeugdschaakclub een marktconforme huur/vergoeding betaald voor het 
huren van de ruimten, inzet van Spaamelanden medewerkers en de catering? Of is 
hier sprake van Sponsering door Spaamelanden. Graag een toelichting/ bewijs.

Antwoord:
De zaal is eenmalig ter beschikking gesteld. Er is geen geld gevraagd voor de 
beschikbaarstelling. Dit gebeurt ook in andere gevallen niet.

2.Is het nieuw beleid dat deze ruimten aan buitenstaanders wordt verhuurd? Graag 
een toelichting op dit beleid?

Antwoord:
Het beleid is dat alleen voor niet commerciële doeleinden incidenteel een mimte ter 
beschikking kan worden gesteld. Er is geen sprake van verhuur, ook niet van de 
inzet van betaalde medewerkers, alles geschiedt op basis van vrijwilligheid. De 
beslissing wordt genomen door de directeur, tenzij sprake kan zijn van 
belangenverstrengeling. Dan beslist een ander managementlid. Zo is dat in dit geval 
ook gegaan. Het Hoofd Facilitaire Zaken heeft in dit verzoek beslist.

3.Is dit nieuwe beleid/het verhuren van de ruimten besproken met de Raad van 
Commissarissen van Spaamelanden?

Het ter beschikking stellen van mimte gebeurt incidenteel en is geen onderwerp van 
de RvC-agenda. Via Actuals (is de notitie van de directeur waardoor de RVC elke 
vergadering op de hoogte wordt gesteld van activiteiten en evenementen) en een 
nieuwsbrief wordt de RvC wel geïnformeerd over activiteiten en evenementen.

4. Vindt het College van Haarlem het verstandig uit oogpunt van integriteit dat de 
directeur van Spaamelanden dit soort activiteiten ontplooit, terwijl hij zelf 
betrokken is bij de andere partij?

In de inleiding is aangegeven de afwegingen over integriteit en bedrijfsvoering 
primair aan het bedrijf zelf zijn. Het college wil echter als algemeen uitgangspunt



voor het gebruik van maatschappelijke gebouwen het meervoudig gebruik 
van maatschappelijke ruimte stimuleren, zoals dat ook onder meer bij 
önderwijshuisvesting plaatsvindt.
Wat betreft het gebruik van panden van verbonden partijen is het college van 
mening dat a prima vista de verantwoordelijkheid en de afweging voor meervoudig 
maatschappelijk gebruik bij de betreffende verbonden partij ligt. Indien er sprake is 
van commercieel gebruik gaat college uit van een toepassing van marktconforme 
vergoedingen.
In dit specifiek benoemde geval vindt het college dat er hier geen sprake is van een 
integriteitskwestie. Spaamelanden stelt vaker een ruimte beschikbaar voor niet- 
commerciële doeleinden. Dit past bij de maatschappelijke doelstellingen van 
Spaamelanden als onderdeel van de Haarlemse samenleving. Intem is bij 
Spaamelanden de afspraak gemaakt dat wanneer een manager enigszins betrokken 
is bij een organisatie waaraan de ruimte beschikbaar wordt gesteld, een andere 
leidinggevende het verzoek beoordeelt. Zo wordt op een passende wijze mogelijke 
belangenverstrengeling voorkomen.

Hoogachtend,
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester,

. J. Wienen


