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Kernboodschap Het college informeert de commissie Bestuur over  de nieuwe overeenkomst met 

de SRO Kennemerland BV over de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 

december 2022. De afgelopen maanden is vanuit de opdrachtgeversrol  gewerkt 

aan nieuwe contractafspraken.  

 

In de raadsvergadering van 28 februari 2017 heeft de raad een zienswijze 

gegeven op het voornemen tot hercontractering. Het college heeft de zienswijze 

van de raad meegenomen in de nieuwe overeenkomst. In het collegebesluit 

hercontractering SRO is aangegeven dat het college de raad na de zomer 

informeert over de nieuwe contractafspraken in de exploitatieovereenkomst. 

 

Met de nieuwe exploitatie-overeenkomst beoogt de gemeente de sturing op 

condities en prestaties voor SRO Kennemerland transparanter en 

resultaatgerichter in te richten die recht doen aan de zienswijze van de raad. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

‘Vragen zienswijze raad op voornemen tot hercontractering SRO’ 

(2016/506066), zoals besproken in raadsvergadering d.d. 28 februari 2017 

‘Hercontractering SRO’(2017/144814) zoals op 13 april 2017 besproken in de 

commissie Bestuur  

 

Besluit College  

d.d. 29 augustus 2017 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/28-februari/19:30/Getekend-zienswijze-raad-op-voornemen-tot-hercontractering-SRO-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2017/13-april/17:00/Hercontractering-SRO/2017144814-2-hercontractering-SRO-2.pdf
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1. Inleiding 

In de raadsvergadering van 28 februari 2017 heeft de raad een zienswijze gegeven op het 

voornemen tot hercontractering. De raad wil meer sturing op de verbonden partij SRO 

Kennemerland BV als onderdeel van de NV SRO. Er moet een nieuwe overeenkomst komen 

voor vijf jaar met jaarlijkse evaluaties. Deze overeenkomst heeft andere afspraken en 

condities dan in de huidige exploitatieovereenkomst.  

Belangrijke wensen van de raad zijn transparante informatievoorziening, goede (stuurbare) 

meetbare prestatie- en resultaatafspraken, professionalisering van de dienstverlening en een 

open houding ten opzichte van zelfwerkzaamheid door gebruikers. Daartoe zijn goede 

afspraken nodig over de inrichting van de jaarlijkse evaluaties en de jaarrapportages van SRO 

inzake realisatie gemaakte (prestatie)afspraken. 

 

 

2. Kernboodschap 

Met deze nota informeren we over de huidige stand van zaken in de hercontractering SRO 

Kennemerland BV. Verwachting is dat de nieuwe overeenkomst begin 4
e
 kwartaal wordt 

getekend. Vooruitlopend hierop wordt u geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 

oorspronkelijke overeenkomst. Toegezegd is de zienswijze van de raad mee te nemen in de 

nieuw af te sluiten overeenkomst. 

 

Het gaat over de volgende onderwerpen: 

1. Governance: sturing en monitoring bedrijfsvoering SRO door college en raad 

2. Managementrapportages SRO en aansluiting P&C cyclus  

3. Sturingsmogelijkheden opdrachtgever 

4. Inrichting van de evaluatie met de raad 

5. Verbetering dienstverlening kleine partijen en bevordering van zelfwerkzaamheid 

6. Juridische wijzigingen t.o.v. huidige overeenkomst  

7. Fiscale wijzigingen t.o.v. huidige overeenkomst  

8. Financiële aanpassingen: maximering verhoging contractvergoeding in relatie tot de 

invulling van de taakstelling bezuinigingen door SRO 

9. Gedeeld opdrachtgever- en budgethouderschap JOS en VG  

10. Een kostprijs dekkende huur voor het werkpakket van SRO  

 

In bijlage 1 worden de afspraken over bovengenoemde onderwerpen benoemd. Met deze 

uitleg is tegemoet gekomen aan drie bestuurlijke toezeggingen, gekoppeld aan het raadsstuk 

‘Vragen zienswijze raad op voornemen tot hercontractering SRO’ (2016/506066): 

1. Verbetering regeling speeltuinen (2017/72968) 

2. Concurrentie zwemlessen tussen SRO en zwemverenigingen (2017/72996) 

3. Afspraken over de evaluatie en jaarrapportages als onderdeel van nieuwe 

overeenkomst (2017/72988) 

 

 

3. Consequenties 

Met het inrichten van de nieuwe overeenkomst op o.a. bovengenoemde punten ligt er een  

exploitatieovereenkomst onder de condities die de gemeente wil en die recht doet aan de 

zienswijze van de raad. Op één punt kan niet worden voldaan aan uw zienswijze: het tijdstip 

van de evaluatie. 
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Verschuiven tijdstip evaluatie SRO naar eind 2
e
 kwartaal 

In de gemeenteraadsvergadering van 28 februari 2017 heeft de gemeenteraad in haar 

zienswijze gemeld een jaarlijkse evaluatie te houden, te beginnen met de eerste evaluatie in 

februari 2018.  

De jaarrapportage SRO (jaarrekening en bijgaand inhoudelijk jaarverslag) is echter niet 

gereed in februari 2018, zoals ook de situatie is bij veel andere gesubsidieerde instellingen.  

 

Oplossing is de bespreking van de evaluatie in de raadscommissie niet in februari te laten 

plaatsvinden maar aan het eind 2
e
 kwartaal. Medio mei is de jaarrekening SRO NV en van 

SRO Kennemerland BV ontvangen en kan er een evaluatieverslag worden gemaakt ter 

bespreking binnen de raadscommissie. 

 

 

4. Vervolg 

Nadat de raadscommissie is geïnformeerd over de verwerking van haar zienswijze in de 

nieuwe overeenkomst, wordt de nieuwe overeenkomst met SRO getekend in het 4
e
 kwartaal. 

Het evaluatieverslag wordt u begin juni 2018 aangeboden. Deze planning is bij SRO bekend 

en ze heeft toegezegd haar medewerking hieraan te geven. 

 

 

5. Bijlagen 

Bijlage 1: Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe overeenkomst 

 

 

 

 


