
 

 

Raadsinformatie 
 

Onderwerp 

Vragen zienswijze raad op voornemen tot hercontractering SRO 

 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2016/506066) 

 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Bestuur 

  

ter bespreking naar de commissies Bestuur en Samenleving met de vraag of 

continuering voor deze periode en met het aangegeven evaluatiemoment op 

instemming kan rekenen  

 

 

t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

- De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

zijn zienswijze te geven op het voornemen van het college tot het verlengen 

van de exploitatieovereenkomst met SRO N.V voor een periode van tien 

jaar met een evaluatiemoment na vijf jaar met mogelijkheid van opzegging. 

 

 

 

 

Afdeling: 

CS/CC 

Auteur: 

Jongkees, P.H.G. 

Email: 

pjongkees@haarlem.nl 

Telefoonnr:  

023-5113050 

 

Bestuurlijke context  

Per 1 januari 2018 loopt de huidige contractperiode met SRO af. Er geldt 

een opzegtermijn van één jaar. Contractverlenging is een bevoegdheid van 

het college. Op basis van de financiële verordening 2016  is het advies om 

bij een dergelijke ingrijpende beslissing als contractverlenging wel de 

zienswijze van de gemeenteraad te vragen (zware voorhang).  

 

Gelet op de bepalingen uit de exploitatieovereenkomst moet dit uiterlijk 

voor het eind van 2016 afgerond zijn. Eind oktober jl. is er een 

werkconferentie gehouden met SRO waarvan de resultaten relevant waren 

voor de hercontractering. De tijd was daardoor te krap om nog in de 

gemeenteraad van december 2016 een raadsvoorstel inzake de 

hercontractering aan de orde te hebben. Om die reden is eerder met SRO 

overeengekomen dat de opzegtermijn van één jaar wordt ingekort tot negen 

maanden. Als Haarlem de relatie met SRO niet zou willen continueren, 

moet er dus opgezegd worden voor 1 april 2017.  
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Collegebesluit 

Het college stelt de raad voor: 

1. zijn zienswijze te geven op het voornemen van het college tot het 

verlengen van de exploitatieovereenkomst met SRO N.V voor een 

periode van tien jaar met een evaluatiemoment na vijf jaar met 

mogelijkheid van opzegging. 

Het college besluit: 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties  

3. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissies 

Bestuur en Samenleving met de vraag of continuering voor deze 

periode en met het aangegeven evaluatiemoment op   

instemming kan rekenen  

 

 

 

Vergadering: 

Vergadering BenW d.d. 
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