
 

 Kenmerk: 2018/251651 1/2 

 

Bestuurlijke Agendazaak 

Bijlage 

Bestuurlijke Agendazaak: 2018/583245 

Toezegging overzicht rollen portefeuillehouders ihkv aandeelhouderschap en opdrachtgeverschap 

 

Afdoening: 

In de nota Verbonden partijen in Haarlem (2014/475087) heeft de raad het kaderstellend beleid voor 

de omgang met verbonden partijen vastgelegd. In hoofdstuk 3 daarvan staat hoe de rollen van 

eigenaar en opdrachtgever door het college worden vervuld.  In de praktijk vervult de 

portefeuillehouder Financiën de rol van eigenaar en de portefeuillehouder van het betreffende 

vakgebied de rol van opdrachtgever. In het college vindt afstemming tussen beide 

portefeuillehouders (en de andere collegeleden) plaats. Als sprake is van conflicterende belangen 

tussen de rol van eigenaar en opdrachtgever, wordt in het college afgesproken hoe daarmee om te 

gaan. Deze werkwijze is goed toepasbaar bij de verbonden partijen met een privaatrechtelijke status 

(NV, BV). Bij verbonden partijen met een publiekrechtelijke status (gemeenschappelijke regelingen) is 

deze scheiding van rollen in de praktijk niet uitvoerbaar. De belangen van eigenaar/deelnemer en 

opdrachtgever zijn zodanig met elkaar verweven dat een onderscheid niet te maken is in termen van 

verschillende rollen. De inhoudelijk portefeuillehouder vervult daarom naar gemeenschappelijke 

regelingen toe zowel de rol van eigenaar als van opdrachtgever. Daarbij is het wel de taak van de 

portefeuillehouder om naast inhoudelijke zaken ook aandacht te hebben voor financiële zaken en 

bedrijfsvoering. Bij een verschillend belang tussen inhoud en geld vindt hierover in de praktijk vooraf 

afstemming plaats met de portefeuillehouder Financiën en vaak ook in het college als geheel. Op 

ambtelijk niveau gebeurt de advisering van een portefeuillehouder en het college integraal, waarin de 

verschillende (ondersteunende- en vak-) afdelingen elk hun aandeel hebben. 

 

Onderstaand overzicht vermeldt per verbonden partij welke portefeuillehouder de rol van eigenaar 

respectievelijk opdrachtgever vervult. Omdat bij gemeenschappelijke regelingen dit onderscheid niet 

aan de orde is, is daar telkens de betreffende vakinhoudelijke portefeuillehouder vermeld. 

 

Verbonden partij Rol van eigenaar Rol van opdrachtgever 

NV SRO Portefeuillehouder Financiën Portefeuillehouder Sport 

Spaarnelanden NV Portefeuillehouder Financiën Portefeuillehouder Openbare 

Ruimte 

Werkpas Holding BV Portefeuillehouder Financiën Portefeuillehouder Sociale 

zaken 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Portefeuillehouder Financiën N.v.t. 

Alliander NV Portefeuillehouder Financiën N.v.t. 

 

 

Verbonden partij Portefeuille 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GGD) Portefeuillehouder 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014475087-Nota-verbonden-partijen-2015-1.pdf
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Volksgezondheid 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

Veiligheid 

Burgemeester 

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid- 

Kennemerland (Paswerk) 

Portefeuillehouder Sociale 

zaken 

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude Portefeuillehouder 

Duurzaamheid 

Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief Burgemeester 

Gemeenschappelijke regeling Cocensus Portefeuillehouder Financiën 

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig 

schoolverlaten regio ZuidKennemerland 

Portefeuillehouder Onderwijs 

Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid Kennemerland Portefeuillehouder Mobiliteit 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond Portefeuillehouder 

Duurzaamheid 

Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-

Haarlem 

Portefeuillehouder 

Bedrijfsvoering 

 

 


