
Motie “Waar staan we na enkele decennia privatisering”            

    
 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 februari 2020 

 

Constaterende dat 

• Onder invloed van het neoliberalisme er de afgelopen decennia sprake is geweest van een 

beweging waarin taken die oorspronkelijk rechtstreeks door de publieke sector uitgevoerd 

werden op afstand gezet zijn, ofwel door uitbesteding ofwel door verzelfstandiging van 

onderdelen van de publieke sector ofwel door algehele privatisering; 

• Er zowel in de literatuur als in de politiek gerede twijfel is ontstaan of de oorspronkelijke 

doelen van al die operaties verwezenlijkt zijn. Zie bijvoorbeeld Sander Heijne (Er zijn nog 

17 miljoen wachtenden voor U) en Bas van Bavel (De Onzichtbare Hand).  

• Ook de gemeente Haarlem de afgelopen decennia een aantal publieke taken heeft 

verzelfstandigd in een naamloze of besloten vennootschap. Het gaat daarbij om 

Spaarnelanden NV, NV SRO, en Werkpas Holding BV;  

 

Overwegende dat 

• Het aanbeveling verdient om na te gaan of de oorspronkelijke doelen van het 

onderbrengen van bedoelde activiteiten in de drie vennootschappen verwezenlijkt zijn. 

Concrete vragen die in dat verband gesteld kunnen worden zijn: 

- Heeft de verzelfstandiging geleid tot een verhoging van de kwaliteit van 

dienstverlening? Hoe verhoudt dit zich in vergelijking met gemeentes die de 

dienstverlening niet verzelfstandigd hebben? 

- Heeft de verzelfstandiging inderdaad geleid tot kostenreductie? Hoe verhoudt dit zich 

in vergelijking met gemeentes die de dienstverlening niet verzelfstandigd hebben? 

- Wat heeft één en ander voor gevolgen gehad voor de werkgelegenheid ? 

- Hoe hebben de managerial lasten, de informatieverplichtingen en andere 

administratieve lasten zich ontwikkeld in vergelijking met gemeentes die de 

dienstverlening niet verzelfstandigd hebben? 

- Hoe gaat de gemeente om met de conflicterende belangen tussen een hoog dividend, 

goede dienstverlening en lage kosten? 

- Is de gemeente voldoende toegerust om zijn taak als aandeelhouder te vervullen bij de 

drie vennootschappen? Is er daadwerkelijk sprake van “tucht van de markt” bij deze 

drie overheidsvennootschappen? 

 

Roept het College op 

• Om een onafhankelijk bureau opdracht te verlenen een grondig onderzoek te doen naar de 

effecten van het onderbrengen van publieke taken bij Spaarnelanden NV, NV SRO en 

Werkpas Holding BV waarbij in ieder geval bovenstaande vragen aan bod komen; 

• Om de probleemstelling van dit onderzoek vooraf te bespreken met de Commissie 

Bestuur; 

 

en gaat over tot de orde van de dag 

 

Bas Sepers (PvdA) 


