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Geachte directie,

Hierbij delen wij u mee dat wij besloten hebben de exploitatieovereenkomst met 
SRO Kennemerland te verlengen voor de duur van vijfjaar, onder de conditie dat 
bij de verlenging andere afspraken en condities gelden dan in de huidige 
exploitatieovereenkomst. Deze worden de komende maanden in overleg met u 
uitgewerkt. De onderwerpen die de gemeenteraad heeft aangedragen in de 
zienswijze worden meegenomen in de nieuw te sluiten exploitatieovereenkomst.
Als bijlage is voor uw informatie de zienswijze bijgevoegd en ook de bestuurlijke 
toezeggingen die zijn gedaan.

De planning is erop gericht om rond/na de zomer ons college te laten besluiten over 
de nieuwe overeenkomst en de raad daarover te informeren. Wij vragen u om de 
benodigde personele inzet te leveren zodat deze planning haalbaar is.

Wij zijn verheugd een nieuwe periode van samenwerking met SRO in te kunnen gaan 
alles ten dienste van de Haarlemmers!

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem 
Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem



BIJLAGE

In de gemeenteraadsvergadering van 28 februari heeft de gemeenteraad een 
zienswijze gegeven. De zienswijze is als volgt:

• De raad staat positief tegen het voornemen van het college om de 
exploitatieovereenkomst met SRO te verlengen, mits dit gebeurt voor de 
duur van vijfjaar met een jaarlijkse evaluatie, te beginnen met de eerste 
evaluatie in februari 2018. ”

• De dienstverlening aan kleine partijen dient verbeterd te worden met als 
optie het voorsorteren op een structuurwijziging met een scheiding tussen 
grote en kleine partijen.

• De raad dringt aan op transparante informatievoorziening, ook op de 
website van SRO.

Tijdens de behandeling van het voorstel in commissie Bestuur van 2 februari 2017 
is een aantal toezeggingen gedaan die de komende tijd ook worden opgepakt:

• Wethouder Van Spijk zegt in commissie Bestuur toe om wethouder Snoek en 
de speeltuinen te laten bekijken hoe men tot betere regelingen met de SRO 
kan komen over zelfwerkzaamheid en een verbeterplan waar specifieke 
afspraken worden gemaakt, zonder weer een aparte overlegstructuur op te 
tuigen.

• In commissie Bestuur zegt wethouder Van Spijk toe in overleg met 
wethouder Snoek te kijken naar de kwestie van concurrentie tussen SRO en 
de zwemverenigingen.

• Rapportage aan de raad c.q. commissie Bestuur over de gesprekken met de 
speeltuinen en de zwemverenigingen is toegezegd in mei 2017.

• In commissie Bestuur zegt wethouder Van Spijk toe dat er goede afspraken 
gemaakt gaan worden over de toekomst, evaluaties en jaarrapportages in 
de jaarverslagen van SRO.


