
 

Schriftelijke vragen ex art. 38 Reglement van Orde 

10 juni 2021 

Betreffende schriftelijke vragen over diverse partnerschappen van Spaarnelanden 

1. Op de website van ‘De Stadsgarage” valt te lezen dat Spaarnelanden “partner” is van de 
Stadsgarage.  Waaruit bestaat dit partnership en welke kosten of resources zijn met dit 
partnership gemoeid? 

2. De Stichting “De Stad heeft je nodig”, blijkt een initiatief van Spaarnlanden N.V.. De stichting 
heeft een werknemer van Spaarnelanden N.V. benoemd als voorzitter.  De “beheerskosten” 
van de stichting worden financieel gesteund door Spaarnelanden N.V., zo valt te lezen op de 
website van de stichting. Graag zien wij een volledig overzicht van alle werkzaamheden die 
voor deze stichting binnen Spaarnelanden N.V. zijn verricht en welke directe betalingen er 
naar deze stichting vanuit Spaarnelanden N.V. zijn gegaan. 

3. Op de website van Hogeschool InHolland valt te lezen dat Spaarnelanden ‘partner’ is van 
Hogeschool InHolland. Waaruit bestaat dit partnership? 

4. Waaruit bestaat het partnership tussen Spaarnelanden N.V. en de stichting Landschap 
Noord-Holland? 

5. Op de website van Spaarnelanden N.V. valt het volgende te lezen: "Daarnaast blijven we 
samen met Landschap Noord-Holland volop bezig met het behouden van onze hotspots en 

het ontwikkelen van potentiegebieden”.  Welke activiteiten hebben de afgelopen 5 jaar 
plaatsgevonden i.s.m. de stichting Landschap Noord Holland en welke kosten heeft 
Spaarnelanden N.V. hiervoor gemaakt en wat is hier vervolgens mee gerealiseerd? 

6. Spaarnelanden N.V. is partner van de “beweging voor nieuwe economie” MVO. Waaruit 
bestaat dit partnership en welke kosten heeft Spaarnelanden N.V. voor dit partnership 
moeten maken? 

7. In het Haarlems Dagblad van 9 maart 2021 valt te lezen dat Social 
Enterprice “TommyTomato” maaltijden naar scholen brengt in “snelle” iZoof auto’s.  Waaruit 
bestaat het partnership van Spaarnelanden N.V. dan wel iZoof met TommyTomato en welke 
kosten en inspanningen of resources worden hierbij ingezet door Spaarnelanden N.V. / 
iZoof? 

8. Hoe kan het dat TommyTomato maaltijden in de iZoof-taxis’s bezorgd, terwijl deze auto’s als 
taxi’s zouden worden ingezet? iZoof heeft immers onlangs nog uitgebreid met nieuwe auto’s, 
zo valt op de website van iZoof te lezen. Door de aantrekkende markt is er 
immers geïnvesteerd in nieuwe auto’s.   

9. Eind 2018 is Spaarnelanden N.V., naar eigen zeggen, een “ strategisch partnership” 
aangegaan met Hurby (voorheen Buurtmus). Hurby maakt gebruikt van voertuigen en 
bedrijfsruimte van Spaarnelanden N.V.. Waaruit bestaat of bestond dit partnership en tegen 
welke kosten en voorwaarden werden of worden de voertuigen en bedrijfspanden van 
Spaarnelanden N.V. gebruikt?  

Bedankt voor de beantwoording hiervan. 

Met vriendelijke groet, Jeroen Boer VVD Haarlem 



 

 


