Geacht College,

Graag wil ik u hierbij verzoeken de geheimhoudingsplicht op de “Business case iZoof” op te
heffen en dit document alsnog te publiceren, omdat deze op onrechtmatige gronden is
opgelegd (notitie 2021/159624).
Het College beroept zich, volgens de notitie “oplegging geheimhouding iZoof business case”
op de volgende argumenten;
Openbaar maken van de businesscase kan de economische en financiële belangen van de
gemeente en Spaarnelanden schaden.De businesscase bevat informatie over de financiële
positie, tariefstelling en bedrijfsvoering van iZoof CarSharing die concurrentiegevoelig zijn.
De business case die het hier betreft is de case van de coöperatie “Ons Buurtschap”. Dit is
een coöperatie van algemeen nut, voor burgers en door burgers, die bovendien geen winst
nastreeft, zoals blijkt uit de beantwoording van de art.38 vragen van het CDA. Het
bestaansrecht van deze coöperatie is volgens het college bovendien noodzakelijk wegens
‘marktfalen’. Er kan dus helemaal geen sprake zijn van concurrentiegevoelige informatie,
aangezien het College juist van mening is dat de markt geen invulling wil geven aan een
dergelijk initiatief.
Omdat het hier dus een coöperatie van algemeen nut en zonder duidelijke winstoogmerk
betreft , en die volgens het College bovendien noodzakelijk is wegens ‘marktfalen’, is er geen
enkel belang van de Gemeente Haarlem of Spaarnelanden die hier kan worden geschaad.
Het College bevestigd bovendien, in de beantwoording van de art. 38 vragen van het CDA,
dat de financiële risico’s geheel door de leden van coöperatie ‘Ons Buurtschap’ wordt
gedragen en de Gemeente Haarlem en/of Spaarnelanden geen enkele financiële rol speelt
bij de coöperatie ‘Ons Buurtschap’, anders dan een regierol op de achtergrond.
De tariefstelling van de deelauto’s kan om dezelfde reden als hierboven beschreven nooit
een argument zijn; er zou immers sprake zijn van ‘marktfalen’ en dus kan dit nooit
concurrentiegevoelige informatie opleveren. Gezien de huidige, zeer lage en zwaar
verlieslatende tariefstelling, is er eerder sprake van ongeoorloofde staatssteun. De
Gemeente Haarlem zal dus aan haar burgers moeten kunnen uitleggen welke tarieven deze
coöperatie gaat hanteren, zonder dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun.
Daarnaast is het van groot belang voor het vertrouwen in de Haarlemse Gemeentepolitiek
dat het College volledige transparantie in haar beleidskeuzes nastreeft. Iets wat de mevrouw
Hannema in haar dubbelrol als projectleider in dienst van Spaarnelanden en voorzitter van
“Ons Buurtschap” in haar inspreekbijdrage van 25/7/2020 in de commissie Beheer ook nog
eens heeft benadrukt:
Wij dragen bij aan de verbetering van het vertrouwen in de gemeentelpolitiek, met
bereidheid tot en ideeën over nieuwe democratie in relatie tot de betrokkenheid van
bewoners op onze directe leefomgeving. Wij willen graag samenwerken om haar grote
opgaven te volbrengen.

Gezien bovenstaande redenen verzoek ik u dan ook om de geheimhoudingsplicht op de

“Business case iZoof” op te heffen en dit document met onmiddellijke ingang alsnog te
publiceren.

Met vriendelijke groet
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Graag wil ik u verzoeken alle documenten, dus ook mogelijke bijlagen
m.b.t. de "iZoof" business case, zoals geheim verklaart door het College in
notitie 2021/159624 te publiceren. De business case die het hier betreft is
de case van de coöperatie “Ons Buurtschap”. Dit is een coöperatie van
algemeen nut, voor burgers en door burgers, die bovendien geen winst
nastreeft, zoals blijkt uit de beantwoording van de art.38 vragen van het
CDA. Het bestaansrecht van deze coöperatie is volgens het college
bovendien noodzakelijk wegens ‘marktfalen’. Er kan dus helemaal geen
sprake zijn van concurrentiegevoelige informatie, aangezien het College
juist van mening is dat de markt geen invulling wil geven aan een dergelijk
initiatief. De tariefstelling van de deelauto’s kan om dezelfde reden als
hierboven beschreven nooit een argument zijn; er zou immers sprake zijn
van ‘marktfalen’ en dus kan dit nooit concurrentiegevoelige informatie
opleveren. Gezien de huidige, zeer lage en zwaar verlieslatende
tariefstelling, is er eerder sprake van ongeoorloofde staatssteun. De
Gemeente Haarlem zal dus aan haar burgers moeten kunnen uitleggen
welke tarieven deze coöperatie gaat hanteren, zonder dat er sprake is van
ongeoorloofde staatssteun. Met vriendelijke groet, Dennis Walbrecht
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