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Samenvatting
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de governance van Spaarnelanden, naar de
wijze waarop deze overheids N.V. wordt bestuurd. Spaarnelanden is het in 2005 verzelfstandigde
afvalbedrijf van de gemeente Haarlem. In 2008 werden ook beheertaken in de openbare ruimte,
gebouwen en parkeergarages overgeheveld van de gemeente naar Spaarnelanden.
Met het onderzoek wil de rekenkamercommissie de raad inzicht verschaffen in de governance van
overheids N.V.'s in het algemeen en Spaarnelanden in het bijzonder. Vanuit het perspectief van
governance wordt in het rapport wordt ook ingegaan op de casus iZoof, de pilot van Spaarnelanden
op het gebied elektrisch deelvervoer.
De centrale vraag in het onderzoek luidt: Is de governance bij Spaarnelanden N.V. formeel
adequaat geregeld en in de praktijk effectief?
De dienstverlening, prestaties en resultaten van Spaarnelanden vallen buiten de opzet van dit
onderzoek.
Het kader voor de governance bestaat uit de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de
Aanbestedingswet, de Wet Markt en Overheid, de Nota Verbonden Partijen en governance codes.
Op basis van het onderzoek komt de rekenkamercommissie tot de bevinding dat de formele
governancestructuur grotendeels overeenkomstig het toepasselijk kader is. De combinatie van de
rollen van opdrachtgever en aandeelhouder in het college is echter niet conform de kaderstelling.
In de praktijk blijkt de governance niet voldoende effectief. Zo zijn de voorschriften niet op alle
momenten zorgvuldig gevolgd. Dit was onder andere bij de laatste statutenwijziging. Hierbij had de
raad expliciet moeten worden betrokken. Ook biedt de Nota Verbonden Partijen onvoldoende
kader voor de actuele vraagstukken en weinig grip voor de raad op de verbonden partijen van de
gemeente. De praktijk bij Spaarnelanden blijkt voorts op een aantal punten te verschillen met die
bij een drietal vergelijkbare overheids N.V.'s.
Om de raad te ondersteunen in het kiezen en vervullen van zijn rol heeft de rekenkamercommissie
de volgende aanbevelingen geformuleerd:
1. Formele Governance
De RKC beveelt aan de formele governance op orde te brengen door de rollen van
opdrachtgever en aandeelhouder in het college te scheiden.
2. Statutenwijziging
De RKC beveelt aan dat het college de statutenwijziging met betrekking tot de doelen van de
N.V. alsnog onderbouwt zodat de raad alsnog in staat wordt gesteld wensen en bedenkingen
kenbaar te maken. Hierbij zou de raad een standpunt moeten innemen over de gewenste
strategische ontwikkeling van Spaarnelanden.
3. Lokaal kader in de Nota Verbonden Partijen
De RKC beveelt aan de Nota Verbonden Partijen te actualiseren en geeft daarbij vijf
aandachtspunten mee.
4. Rolinvulling raad
De RKC beveelt de raad aan in elk geval jaarlijks rapportages over de prestatieafspraken met
Spaarnelanden en de rapportage over de jaarstukken (met daarin de strategische
aandeelhoudersbesluiten) te agenderen.
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Inleiding
Met instemming van de raad is in 2004 de afdeling Reiniging Afvalverwijdering en Technische
dienst (RATD) van de gemeente Haarlem verzelfstandigd en overgegaan in de overheids N.V.
Spaarnelanden. Deze gemeentelijke taken werden daarmee 'op afstand' geplaatst. Desondanks
keren de kosten, activiteiten en prestaties van Spaarnelanden bij de gemeenteraad regelmatig
terug als onderwerp van gesprek. De rol van de raad bij een overheids N.V. lijkt daarbij niet altijd
duidelijk. Mede naar aanleiding van de discussie in de raad bij de behandeling van de Kadernota
2018 over de bestuurlijke rolverdeling bij overheids N.V.’s en technische vragen vanuit de raad in
datzelfde jaar over de marktactiviteiten van Spaarnelanden en de beantwoording daarvan door het
college heeft de RKC onderzoek gedaan naar de governance bij Spaarnelanden. Onder het begrip
governance wordt in dit onderzoek verstaan de wijze waarop een organisatie wordt bestuurd.
Doel van het onderzoek is: de raad inzicht verschaffen in de governance van overheids N.V.’s. in het
algemeen en Spaarnelanden in het bijzonder. Met dit rapport beoogt de RKC de raad te
ondersteunen in het kiezen en vervullen van zijn rol. Buiten Organisatieadvies is verantwoordelijk
voor de feitenrapportage die is bijgevoegd.
De centrale vraag van het onderzoek luidt: Is de governance bij Spaarnelanden N.V. formeel
adequaat geregeld en in de praktijk effectief?
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is in het onderzoek ingegaan op:
• De verdeling van bevoegdheden over de directie, de aandeelhouders en de commissarissen,
• De formele procedures voor het tot stand komen van belangrijke besluiten, b.v. besluiten over
de strategie en grote investeringen
• De afstemming binnen de gemeente van de aandeelhoudersrol en de opdrachtgeversrol
• De organisatorische en financiële scheiding tussen marktactiviteiten en publieke taken
• De positie, beïnvloedingsmogelijkheden en formele sturingsmogelijkheden voor de raad en de
wijze waarop de raad wordt geïnformeerd
• De casus iZoof
De doeltreffendheid of doelmatigheid van de dienstverlening, de prestaties en de resultaten, die
via Spaarnelanden wordt geleverd vallen buiten dit onderzoek. Ook de gemaakte afweging tot de
uitvoering van publieke diensten via een overheids N.V. versus alternatieve vormen is niet
onderzocht. Daarvoor wordt verwezen naar eerder onderzoek.1
In dit rapport is allereerst een korte introductie van Spaarnelanden opgenomen, als context voor
de lezer die minder goed is ingevoerd op Spaarnelanden en de gemeente Haarlem. Vervolgens
worden de regelingen, die gezamenlijk het governancekader vormen gepresenteerd. Daarna volgen
beantwoording van de deelvragen van het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen en tot slot
de bestuurlijke reactie daarop en het nawoord van de rekenkamercommissie.

1

RKC Verificatieonderzoek Verzelfstandiging RATD (2008), 213a onderzoek Doelmatigheid
Afvalketen(2012) en RKC onderzoek Dichtbij op Afstand (2012).
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1.

Spaarnelanden in een notendop
In dit hoofdstuk worden kort de activiteiten van Spaarnelanden en de (statutaire) ontwikkeling van
de oprichting tot nu geschetst.

1.1 Activiteiten en financieel
Spaarnelanden N.V. voert publieke en commerciële activiteiten uit en behaalt daarmee een omzet
van ongeveer €45 mln.
De publieke taken voor de gemeente Haarlem en Zandvoort worden grotendeels bij Spaarnelanden
neergelegd in de vorm van domeindienstverleningsovereenkomsten (DDO-en in Haarlem en DVO's
in Zandvoort). Deze overeenkomsten zijn een vorm van 'quasi inbesteden'. Dat wil zeggen dat de
gemeente de opdrachten zonder concurrentie aan Spaarnelanden gunt.
Voor de gemeente Haarlem zijn dat in 2019 vijf meerjarige DDO-en met de volgende omvang
Domein
Bedrag (€ mln.)
Afval & reiniging
19,79
Groen & spelen
6,86
Parkeren
3,53
Verhardingen (elementen + straatmeubilair)*
1,96
Coördinatie piket & meldingen
0,19
Bron: Begroting Spaarnelanden 2019
Naast de DDO-en realiseert Spaarnelanden ook andere omzet. De totale omzet wordt in de tabel
hieronder uitgesplitst:
Netto-omzet (in € mln.)
2019 Begroting 2018 Realisatie
Gemeente Haarlem DDO-en
32,3
33,6
Gemeente Zandvoort DVO
6,3
6,4
Buiten/boven DDO
2,8
0,6
SPA
1,7
1,0
Bedrijfsafval
1,8
1,9
Overige opbrengsten
2,8
2,1
Totaal
47,7
45,6
Bron: Begroting Spaarnelanden 2019
Toelichting:
• Buiten/boven DDO: extra werkzaamheden in opdracht van de gemeenten.
• SPA staat voor Strategisch Plan Afvalscheiding, uitgevoerd in opdracht van de gemeente
Haarlem.
• Bedrijfsafval en een deel van de overige opbrengsten is de omzet uit commerciële activiteiten.
Deze bestaat naast het ophalen van bedrijfsafval uit de mobiliteitsservice (onderhoud van
voertuigen en wagenparken), beheer van bewonersgarages en inkomsten uit iZoof.
Nadere informatie:
• De omzet uit publieke taken is in 2019 volgens de begroting naar verwachting ruim 90% van de
totale netto omzet.
• Ongeveer 30% van de omzet wordt uitgevoerd door externe partijen in opdracht van
Spaarnelanden. Dit zijn werkzaamheden op het gebied van afvalverwerking en externe inhuur.
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• Van de omzet wordt ongeveer 2% gereserveerd voor de uitvoering van innovatieve projecten.
De specificatie van het innovatiebudget ziet er in 2019 als volgt uit:
Activiteit
Productmanagement
Urban Control Room/Schoon rijden
Alternatieve brandstof
Klantenservicedesk
Kleinschalige elektrische inzameling binnenstad
Circulair/duurzaam Zandvoort
Implementeren innovatie-ideeen uit operatie
iZoof Car-sharing
iZoof Social Enterprise
Bron: Spaarnelanden

Bedrag €
348.525
20.000
5.000
70.409
30.000
53.000
12.000
100.000
29.000

• De winst bedroeg in 2018 € 146.000 en stijgt naar verwachting tot ruim € 800.000 in 2022.

1.2 Tijdlijn Spaarnelanden
Mei 2004

Oktober 2004

Juni 2005

December 2006
Maart 2007
November 2008

Februari 2009
Juli 2016
Mei 2017

December 2017

Voorgenomen Collegebesluit tot verzelfstandiging RATD en fusie met
De Meerlanden op 1 januari 2005.
De raad krijgt gelegenheid wensen en bedenkingen te formuleren.
Collegebesluit oprichting Spaarnelanden N.V.
Het tot stand brengen van de fusie met De Meerlanden vraagt meer
tijd. Per 1 januari verzelfstandiging RATD en uitstel fusie tot 1 juli 2005.
Collegebesluit tot uitstel van de fusie.
Naar aanleiding het boekenonderzoek wordt besloten tot 'fasering' van
de fusie. Reden: De N.V.'s verkeren in verschillende fasen van
ontwikkeling, nieuw contract Meerlanden met gemeente
Haarlemmermeer de mogelijkheid tot opzegging en Spaarnelanden op
eigen kracht al efficiencywinst te kunnen realiseren.
Oprichting Spaarnelanden B.V. (t/m 2017 geen activiteiten)
Collegebesluit beëindiging fusiebesprekingen
Het resultaat van Spaarnelanden over 2006 is positief .
Raadsbesluit Verzelfstandiging Service Bedrijf Haarlem (SBH) door
integratie met Spaarnelanden N.V.
Hiermee worden ook de publieke taken groenonderhoud,
wegbebakening, onderhoud bruggen/beschoeiingen/gemalen/riolering,
onderhoud gemeentelijke gebouwen en beheer parkeergarages bij
Spaarnelanden neergelegd.
Statutenwijziging met o.a. toevoeging activiteiten Service Bedrijf
Haarlem
Statutenwijziging. Reden is de oprichting van een stichting voor de
vergoeding van de vrijwilligers van het Spaarneveer.
Collegebesluit tot instemmen met 10% deelname Zandvoort in
Spaarnelanden als gevolg van besluit tot ambtelijke samenwerking. De
raad krijgt gelegenheid wensen en bedenkingen te formuleren.
Besluit AvA (buiten vergadering) op voorstel van de directie tot
statutenwijziging in verband met de toetreding van Zandvoort.
Belangrijkste wijzigingen: Zandvoort 10% aandeelhouder, wijziging
besluitvorming en uitbreiding van de doelen van de N.V.
5

2.

Governance-kaders
De wijze van besturen van een organisatie zoals een overheids N.V. wordt niet in één document
geregeld. De kaders voor de governance van Spaarnelanden worden gevormd door wetten, codes,
reglementen, een nota, een handreiking en een overeenkomst. Een belangrijke notie is dat de
werking van de 'papieren' governance afhankelijk is van de uitvoering in de praktijk: mensenwerk.
Ook deze zachte kant van governance komt in dit hoofdstuk aan bod.
Naast de kaders voor governance wordt mede in verband met de casus iZoof ook kort aandacht
besteed aan de Wet Markt & Overheid en de Aanbestedingswet.

2.1 Wettelijke regelingen
Gemeentewet - bevoegdheden en actieve informatieplicht
Sinds de inwerkingtreding van de dualisering in het gemeentebestuur in 2002 wordt expliciet
onderscheid gemaakt tussen college- en raadsbevoegdheden. Zo is kaderstelling een bevoegdheid
van de raad en dient het college in de voorbereiding van besluitvorming door de raad (over de
kaderstelling) alle inlichtingen te verschaffen die daarvoor nodig zijn. Om de raad in staat te stellen
zijn duale controlerende taak bij collegebevoegdheden goed te kunnen vervullen, ligt er een
actieve informatieplicht bij het college.
Relevante artikelen in de Gemeentewet met betrekking tot oprichting en aansturing van een
overheids N.V. staan in de tabel hieronder.
Art. 147, tweede lid
Art. 160, tweede lid

Art. 169, tweede lid
Art. 169, vierde lid

• De raad is bevoegd tot regeling en bestuur inzake de huishouding
van de gemeente.
• De oprichting van een overheids N.V. is een collegebevoegdheid
Een dergelijk collegebesluit mag niet worden genomen voordat
de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen
aan het college ter kennis te stellen.
• Het college geeft de raad alle inlichtingen die de raad voor de
uitoefening van zijn taak nodig heft.
• Indien de raad daarom verzoekt of als het besluit ingrijpende
gevolgen kan hebben voor de gemeente, geeft het college de
raad vooraf inlichtingen onder andere een besluit tot het
verrichten van verdere privaatrechtelijke rechtshandelingen. Een
dergelijk collegebesluit met ingrijpende gevolgen mag niet
worden genomen voordat de raad in de gelegenheid is gesteld
zijn wensen en bedenkingen aan het college ter kennis te stellen.

Omdat de informatieplicht in de wet vrij open is geformuleerd kent de gemeente Haarlem de
Handreiking Actieve Informatieplicht met richtlijnen voor het omgaan met de informatieplicht.
Deze ziet dus vooral op informatieverschaffing over de collegebevoegdheden. Ook hierin is het
algemene uitgangspunt dat de raad alle informatie ontvangt die nodig is voor uitoefening van zijn
taak. Meer specifiek moet de raad onder andere worden geïnformeerd als sprake is van een
maatschappelijk relevante situatie of een risico voor de financiële belangen van de gemeente. Bij
kaderstelling moet de raad worden geïnformeerd indien door de ontwikkeling bij of ten aanzien
van maatschappelijke organisaties een bestuurlijke of financieel risico voor de gemeente ontstaat.
Burgerlijk Wetboek
Spaarnelanden is een Naamloze Vennootschap (N.V.), dat is in tegenstelling tot bijvoorbeeld een
gemeenschappelijke regeling een privaatrechtelijk rechtspersoon. De wettelijke aspecten ten
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aanzien van een N.V. worden geregeld in het Nederlands Burgerlijk Wetboek, boek 2. Deze
voorschriften met betrekking tot bijvoorbeeld statuten, kapitaal en zeggenschap zijn voor een
overheids N.V. niet anders dan voor een beursgenoteerde N.V. Er zijn twee belangrijke verschillen
met een beursgenoteerde N.V.: 1) de aandeelhouders (bij een overheids N.V. zijn dat
(hoofdzakelijk) overheden) en 2) de verhandelbaarheid van de aandelen (bij een overheids N.V.
wordt de verhandelbaarheid beperkt in de statuten).
Zeggenschap N.V.
Het hoogste orgaan van de N.V. is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), die
minstens eenmaal per jaar bijeenkomt. De dagelijkse leiding van de N.V. is in handen van de raad
van bestuur (RvB) (ook wel de directie). De directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de
doelstellingen en de begrote resultaten van de N.V door uitvoering van de strategie. De directie
wordt door de AvA benoemd en ontslagen. In de statuten van de N.V. kan bepaald zijn dat er door
de AvA een raad van commissarissen (RvC) wordt benoemd die eveneens, namens de AVA in een
zelfstandige rol, toezicht houdt op de directie2. De directie legt verantwoording af aan de RvC en de
AvA.
De RvC is nauwer betrokken bij de N.V. dan de aandeelhouder en adviseert de directie. De
inhoudelijke focus van een RvC ligt op het bedrijfsbelang: de realisatie van de doelstellingen, de
strategie, uitvoering van het meerjarenplan, de risicobeheersing en het (financieel) jaarverslag. De
RvC legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.
De zeggenschap bij de overheids N.V. Spaarnelanden is schematisch gezien als volgt georganiseerd:
Gemeenteraad Zandvoort

Gemeenteraad Haarlem

College Haarlem

College Zandvoort

Wethouder
opdrachtgever/aandeelhouder

Wethouder
aandeelhouder

Wethouder
opdrachtgever

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Raad van Commissarissen

Spaarnelanden N.V.
Directie

Spaarnelanden B.V.

/

Formele governance
DDO/DVO
Kaderstelling en Controle

2

Een RvC is verplicht bij grotere N.V.'s, zogenoemde structuurvennootschappen en kan vrijwillig worden
ingesteld bij kleinere N.V.'s.
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Dubbelrol college
Het college vervult bij een overheids N.V. namens de gemeente een onvermijdelijke dubbelrol van
opdrachtgever (blauwe pijlen) en aandeelhouder (zwarte pijlen).
Specifieke regelingen Spaarnelanden
Binnen de N.V. worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden geregeld in de statuten. De
actuele statuten van Spaarnelanden zijn op 1 januari 2018 van kracht geworden. De N.V. kent ook
een aandeelhoudersovereenkomst, een RvC- reglement en een directiereglement. Deze zijn alle
(grotendeels) gebaseerd op de statuten en per 1 januari 2018 geactualiseerd.
Wet Markt & Overheid
Het doel van de Wet Markt en Overheid is om oneerlijke concurrentie door de overheid te
voorkomen als zij economische activiteiten uitvoert. De wet omvat gedragsregels voor de overheid
wanneer zij concurreert met ondernemers. De belangrijkste zijn: de verplichting voor de
economische activiteiten (=marktactiviteiten) de integrale kostprijs te hanteren en het verbod
overheidsbedrijven te bevoordelen (met bijvoorbeeld garanties of leningen).
Aanbestedingswet
Overheden zijn volgens Europese en nationale regels verplicht hun opdrachten boven bepaalde
drempelbedragen openbaar aan te besteden, zodat alle ondernemers een gelijke en eerlijke kans
hebben op de opdrachten.
Een uitzondering hierop vormt 'quasi inbesteden'. Het gaat daarbij om het door de overheid laten
uitvoeren van activiteiten door een andere rechtspersoon, en waarbij die opdrachtgever
(gemeente Haarlem) toezicht houdt op de uitvoerende rechtspersoon als ware het een eigen
dienstonderdeel. Dit is toegestaan onder voorwaarde dat meer dan 80% van de activiteiten die de
uitvoerende rechtspersoon (Spaarnelanden) uitoefent, gebeurt in de vorm van taken die hem zijn
toegewezen door de aanbestedende dienst (gemeente Haarlem). Als aan deze voorwaarde wordt
voldaan, mogen de opdrachten rechtstreeks aan deze rechtspersoon (Spaarnelanden) worden
gegund, zonder dat andere ondernemingen kunnen meedingen naar de opdracht.

2.2 Gemeentelijke regeling
Nota Verbonden Partijen
Vanwege de combinatie van financieel en bestuurlijk belang worden overheids N.V.'s tot de
zogenoemde verbonden partijen gerekend, net als gemeenschappelijke regelingen. De kaderstelling
rondom verbonden partijen is vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen 20143.
De gemeente Haarlem is aandeelhouder in 4 overheids N.V.'s. Daarvan zijn SRO en Spaarnelanden
de voornaamste, omdat Haarlem daarvan grootaandeelhouder is en de deelnames een omvangrijk
financieel belang vertegenwoordigen4.
Rolverdeling raad-college
De nota benadrukt dat de raad en het college ook bij verbonden partijen hun
verantwoordelijkheden gescheiden houden. De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol
en gaat over het wat. De verbonden partijen zijn een middel om publieke doelen te realiseren. Het
college gaat over de aansturing, over het hoe.
Meer specifiek met betrekking tot de rol van de raad stelt de nota:
"De kaderstellende rol komt voor verbonden partijen op twee manieren tot uitdrukking. Ten eerste
3

2014/475087 Nota Verbonden Partijen in Haarlem, Kaderstelling voor de omgang met verbonden
partijen, januari 2015.
4
De andere deelnames in overheids N.V. zijn Alliander N.V. (0,009 % van de aandelen) en de Bank
Nederlandse Gemeenten (0,0041% van de aandelen).

8

stelt de raad de algemene kaders vast voor hoe Haarlem omgaat met verbonden partijen: het
raambeleid (de Nota Verbonden Partijen). Ten tweede stelt de raad de doelstellingen op de diverse
gemeentelijke beleidsterreinen vast. Dat betekent dat voor de controlerende rol de politieke
discussie zich kan toespitsen op de vraag of het werken met de verbonden partij een goede manier
is om de beleidsdoelen te behalen en of het college zich daarbij goed van zijn taak kwijt. Belangrijke
beleidswijzigingen van de verbonden partij zullen dan ook aan de raad moeten worden
voorgelegd."
"De raad heeft in deze opzet de handen vrij om het college ter verantwoording te roepen zonder dat
men zich als raadslid heeft gecommitteerd aan bestuurlijke besluiten van het orgaan in kwestie."
Over de onvermijdelijke dubbelrol van het college:
"Waar sprake is van meerdere rollen van de gemeente, zoals een eigenaars- en opdrachtgeversrol
bij vennootschappen, worden deze rollen zoveel mogelijk door verschillende collegeleden
vervuld. Vervolgens worden deze rollen door verschillende ambtenaren ondersteund, die bij
verschillende organisatieonderdelen kunnen werken. In het college vindt de afstemming tussen
belangen van de verschillende rollen plaats."
"De beide rollen kunnen met elkaar conflicteren: de opdrachtgever van een verbonden partij wil
doorgaans zoveel mogelijk werkzaamheden tegen zo min mogelijk kosten, terwijl de eigenaar
gebaat is bij een zo hoog mogelijk rendement. Dergelijke tegengestelde belangen zijn heel normaal
en zelfs gezond voor alle betrokkenen, mits de rollen door verschillende personen worden vervuld en
iedereen zich bewust is van zijn eigen én andermans rol."

2.3 Governance codes
Rond de eeuwwisseling bleek dat uitsluitend wettelijke voorschriften onvoldoende waren als
waarborg voor goed bestuur. Schandalen als bij bijvoorbeeld het Amerikaanse Enron en de
boekhoudfraude bij Ahold legden de zwakke plekken bloot. De eerste Nederlandse corporate
governance code (2003) werd vernoemd naar de voorzitter van de commissie die hem opstelde,
Morris Tabaksblat. Met de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur, waarin richtlijnen voor
goed bestuur bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn verwoord, kreeg de code
in 2009 navolging in de publieke sector. Er bestaan inmiddels tal van codes voor verschillende
sectoren.
In de Nota Verbonden Partijen uit 2014 wordt de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur
genoemd en wordt benadrukt dat zowel gemeente als verbonden partijen deze toepassen. De
gemeente Haarlem destilleert uit de code vier centrale begrippen: sturen, beheersen,
verantwoorden en toezicht houden, die in de nota verder worden uitgewerkt.
Naast deze harde elementen, worden ook de zachtere elementen vertrouwen en transparantie
benoemd.
Spaarnelanden past sinds 2012 de Code goed bestuur
publieke dienstverleners5 toe en ook de onderzoekers
hanteren deze code in dit onderzoek als norm. De code is
bedoeld voor zowel publiek- als privaatrechtelijke
bestuursvormen in de publieke dienstverlening. Naast de
traditionele elementen van goed bestuur als bestuur,
beheersen en verantwoorden wordt in deze benadering van
goed bestuur ook het belang van dialoog en tegenkracht
benadrukt. Dialoog staat voor het principe dat de
organisatie het contact opzoekt en de dialoog aangaat met

5

Code goed bestuur publieke dienstverleners, HPV, 2015.
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alle betrokken belanghebbenden. Dit doet zij om het functioneren en de samenwerking in de
maatschappelijke omgeving te verbeteren. Tegenkracht staat voor een toezichthoudende en
adviserende functie, naast of aanvullend op het formele toezicht. Het gaat om het scherp houden
van het bestuur, de blik te verruimen en om het interne gesprek met het bestuur. Het is een aspect
van checks and balances.
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3.

Beantwoording deelvragen
De RKC heeft naast de centrale onderzoeksvraag vooraf negen deelvragen geformuleerd. Deze
worden in dit hoofdstuk beantwoord. Om het beeld over Spaarnelanden in breder perspectief te
plaatsen is Spaarnelanden vergeleken met een aantal andere vergelijkbare overheids N.V.'s. Dit
zijn: ACV (gemeenten Ede, Wageningen, Renkum en Veenendaal), DAR (gemeente Nijmegen en 5
regiogemeenten) en Irado (Schiedam, Vlaardingen en Capelle a/d IJssel). Tot slot wordt de casus
iZoof, die mede aanleiding vormde voor dit onderzoek, gepresenteerd. Voor meer details wordt
verwezen naar het volledige onderzoeksverslag van het externe bureau in de bijlage.

3.1 Deelvragen
1. Hoe zijn bevoegdheden verdeeld over directie, AvA en RvC?
Spaarnelanden N.V. is volgens de voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek ingericht met een
bestuur (=directie), een algemene vergadering van aandeelhouders, een raad van commissarissen
en een ondernemingsraad.
De AvA van Spaarnelanden bestaat uit twee aandeelhouders, de gemeente Haarlem en de
gemeente Zandvoort. De aandeelhouders worden ieder door een wethouder vertegenwoordigd en
die doet dat namens zijn college van B&W. In de AvA komen de aandeelhouders bijeen in
aanwezigheid van de RvC.
De dagelijkse leiding is in handen van de directie, die bij Spaarnelanden bestaat uit één statutair
directeur. Hij wordt sinds 2018 ondersteund door een managementteam met naast de directeur
een CFO en een Manager Klant en Innovatie. Alleen de directeur heeft beslissingsbevoegdheid.
De RvC bestaat uit drie professionele en onafhankelijke leden, die toezicht houden en de directie
adviseren. De leden zijn openbaar geworven.
De directeur legt verantwoording af aan de AvA in de twee aandeelhoudersvergaderingen waarin
de begroting respectievelijk het jaarverslag worden vastgesteld en aan de RvC in de
kwartaaloverleggen. Daarbuiten vindt ook overleg plaats met drie RvC-commissies met als
aandachtsgebieden strategie, personeel en financiën.
Ook bij de vergeleken overheids N.V.'s wordt nagedacht over het optimaliseren van de
governance
2. Welke procedures zijn er voor het tot stand komen van belangrijke besluiten, b.v. over
strategie en grote investeringen en hoe wordt hier, voor zowel publieke taken als
marktactiviteiten, in de praktijk invulling aan gegeven
In principe neemt de directeur alle besluiten die nodig zijn voor de dagelijkse leiding van het
bedrijf. In het directiereglement is vastgelegd dat bepaalde besluiten, naast de algemene
vastlegging in de begroting, expliciete goedkeuring behoeven van RvC en soms ook AvA. Kort
gesteld moet de RvC instemmen met alle beslissingen van enig belang. 6 Besluiten van de RvC
vereisen een tweederde meerderheid.
Voor de meest verstrekkende besluiten is, na goedkeuring van de RvC, tevens goedkeuring van de
AvA vereist. Dit betreft bijvoorbeeld de besluiten tot investeringen boven het investeringsplafond
6

Dit betreft onder andere wijzigingen in doelstellingen, de strategie, de begroting, financiële
deelnemingen, aan- en verkoop en verhuur van onroerend goed, bepaalde soorten aanstellingen en
ontslagen, starten van een dochteronderneming, het aangaan van een krediet of leaseovereenkomst en
belangrijke wijzigingen in de werkzaamheden van de organisatie. (Des-)investeringen en verplichtingen
boven de € 500.000,- en externe inhuur met een voorzien bedrag van meer dan € 50.000,-
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dat in de begroting is vastgelegd en het ondernemen van activiteiten die niet vallen onder het
vastgestelde meerjarenplan.
In het directiereglement is tevens vastgelegd dat besluiten bij de B.V. de goedkeuring vereisen van
de AvA van de N.V. indien dergelijke besluiten bij de N.V. goedkeuring van de AvA zouden vereisen.
Innovaties
Voor de nieuwe activiteiten van Spaarnelanden is tussen directie en RvC afgesproken dat projecten
niet zonder overleg kunnen worden ontwikkeld of uitgevoerd. Het innovatieprogramma moet door
de RvC worden vastgesteld. De RvC geeft aan dat innovaties primair dienen aan te sluiten op de
oorspronkelijke domeinen (kerntaken). Nieuwe activiteiten behoeven de goedkeuring van de RvC
en in sommige gevallen ook van de aandeelhouder. De standaard werkwijze daarbij is dat de
directie een projectplan met businesscase uitwerkt en deze aan de RvC voorlegt. De pilots moeten
passen binnen de strategie en de activiteiten moeten bijdragen aan de winst. Deze werkwijze is
niet in een formele regeling vastgelegd.
Aandelenverhouding
Haarlem heeft 90% van de aandelen, Zandvoort 10%. Over de besluitvorming is op basis van de
statuten in de aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd, dat in de AvA besluiten worden genomen
met gewone meerderheid met uit zondering van besluiten over: het aandelenkapitaal, de
profielschets en benoeming directie en RvC, het vaststellen meerjarenplan en strategie,
investeringen boven drempelbedragen en activiteiten buiten het meerjarenplan en ontbinding van
de N.V. of aangifte van faillissement. Deze meer strategische besluiten vereisen unanimiteit van de
aandeelhouders.
Praktijk
• Uit het onderzoek blijkt dat alle relevante besluiten worden voorgelegd aan de RvC en de AvA. Er
is sprake van professioneel toezicht door de RvC en de RvC functioneert in de praktijk als
klankbord voor de directie. In de RvC is sprake van voldoende kritisch vermogen. De
aandeelhouder heeft een positief kritische houding.
• Over de wijze van totstandkoming van de aandeelhouderslijn in het college voorafgaand aan
aandeelhoudersvergaderingen is weinig vastgelegd. De verslaglegging van besprekingen in het
college is summier en over de te kiezen aandeelhouderslijn worden nauwelijks besluiten
vastgelegd. Door de summiere verslaglegging wordt niet duidelijk in hoeverre in het college
verschillende opties en aandeelhouders- versus opdrachtgeversbelangen worden afgewogen.
Invulling van de aandeelhouderrol vindt in de praktijk vooral plaats door de wethouder
ondersteund door zijn ambtenaar.
• Er is door Spaarnelanden begin 2019, op basis van een intern traject, in concept, een nieuw
strategiedocument opgesteld. De RvC en de AvA hebben dit strategiedocument nog niet
vastgesteld. Bij het opstellen van de nieuwe strategie zijn de opdrachtgevers en de
gemeenteraden (nog) niet betrokken.
Bij geen van de vergeleken overheids N.V.'s heeft één gemeente zo'n groot belang als
Haarlem in Spaarnelanden (90%). Bij de vergeleken N.V.'s varieert het aandeel van de
grootste aandeelhouder tussen de 33,3% en 79%. Het aantal aandeelhouders varieert van
drie tot zes.

3. Hoe worden door de gemeente de aandeelhoudersrol en de opdrachtgeversrol afgestemd?
Er is in deze bestuursperiode op bestuurlijk niveau geen scheiding tussen opdrachtgevers- en
aandeelhoudersrol. Dit is niet in lijn met de Nota Verbonden Partijen. Deze keuze wordt
gemotiveerd met het belang van een integrale afweging en uit praktische overwegingen. De
wethouder heeft desgevraagd in de raad expliciet kenbaar gemaakt dat hij in geval van discussie de
aandeelhouderrol zal overdragen aan een collega.
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Op ambtelijk niveau is wel sprake van een scheiding tussen opdrachtgever en aandeelhouder en dit
wordt rolvast ingevuld. De opdrachtgeversrol wordt vervuld door de afdeling Beheer en Beleid
Openbare Ruimte en de aandeelhoudersrol door de afdeling Concerncontrol. De ambtelijk
opdrachtgever stuurt Spaarnelanden aan op basis van de afspraken in de DDO-en. Er zijn
regelmatige voortgangsoverleggen tussen de ambtelijk opdrachtgever, gemeentelijke betrokkenen
bij de betreffende DDO en unitmanagers van Spaarnelanden. Spaarnelanden wordt daarbij vanuit
de DDO-en op dezelfde wijze als commerciële aannemers benaderd.
De ambtelijk aandeelhouder en ambtelijk opdrachtgever volgen hun eigen lijnen richting
wethouder en college en richting Spaarnelanden. In de onderlinge ambtelijke samenwerking ligt de
focus op informatievoorziening en minder op overleg en discussie.
Spanning
Er is sinds 2018 spanning tussen de opdrachtgevers en-aandeelhoudersrol vanwege de
administratieve verplichtingen. Verder ontstond bij de verlenging van de DDO-en per 1 januari
2019 onenigheid over de opdrachtsom. Eind 2018 is een driepartijenoverleg ingesteld (ambtelijk
opdrachtgever, ambtelijk aandeelhouder en Spaarnelanden) om de samenwerking te verbeteren
en af te stemmen over actuele zaken.
Deze discussie met de opdrachtgever wordt ook besproken in de AvA, waardoor de wethouder in
een knellende dubbelrol terecht lijkt te zijn gekomen. Dit blijkt onder andere uit het gegeven dat de
langlopende dossiers aan de opdrachtgeverkant op bestuurlijk niveau in eerste instantie via de
aandeelhouderlijn zijn ingestoken. Inmiddels is er vanuit de vennootschap ook een lijn gelegd naar
het hoogste managementniveau binnen de gemeente om deze kwesties met de opdrachtgever tot
een oplossing te brengen.
Ook bij de vergeleken N.V.'s is bij de kleinere gemeenten soms sprake van wethouders met
de dubbelrol van aandeelhouder en opdrachtgever.
4. Welke prestatieafspraken zijn er met Spaarnelanden gemaakt? Welke afspraken zijn er met
Spaarnelanden gemaakt over aanvullende doelstellingen zoals duurzaamheid en SROI?
De opdrachten aan Spaarnelanden worden vastgelegd in DDO-en. Deze wijken qua inrichting niet af
van de DDO-en van de gemeente met commerciële marktpartijen. In de DDO-en zijn voor een
aantal aanvullende doelstellingen afspraken vastgelegd. In alle DDO-en (niet alleen voor
Spaarnelanden) is voor duurzaamheid en ecologie vastgelegd dat de werkzaamheden het milieu zo
minimaal mogelijk mogen belasten of verstoren en dat natuurlijke waarden worden behouden. Ook
ten aanzien van de Social Return on Investment (SROI) zijn afspraken in de DDO-en vastgelegd.
Hiermee wordt beoogd dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken en
maatschappelijk participeren.
Van aandeelhouderszijde zijn met Spaarnelanden afspraken gemaakt over een veranderopgave van
afwachtend naar meedenkend partner en verbeteringen in de bedrijfsvoering. In dit verband wordt
de ontwikkeling van innovatief vermogen noodzakelijk geacht.
In de Nota Verbonden Partijen wordt aan verbonden partijen geen rol toebedeeld in de realisatie
van gemeentelijke ambities en doelen ten aanzien van duurzaamheid. Hetzelfde geldt voor andere
kaderstellende documenten. Voor verdere activiteiten van verbonden partijen op het gebied van
bijvoorbeeld duurzaamheid of leefbaarheid bestaat derhalve geen beleidskader.
De Nota Verbonden Partijen omvat ook geen beleidskader voor de invulling van de 20% ruimte
voor marktactiviteiten die de Aanbestedingswet aan overheids N.V.'s biedt. Via de
aandeelhouderslijn wordt belang gehecht aan het benutten van die 20% ruimte. Extra omzet kan
schaalvoordelen (efficiency) opleveren en zodoende bijdrage aan de financiële gezondheid van de
N.V. Via onder andere het innovatiebudget wordt ruimte geboden om nieuwe activiteiten te
ontwikkelen. De ambtelijk aandeelhouder heeft veel waardering voor de focus van Spaarnelanden
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op duurzaamheid en innovatie, thema’s die in het verlengde liggen van de ambities en publieke
belangen van de gemeente Haarlem.
Van opdrachtgeverskant wordt aangegeven dat de focus van Spaarnelanden voornamelijk op de
kerntaken moet liggen. De zorg bestaat, dat de aandacht en inzet van middelen voor duurzaamheid
en innovatieve activiteiten ten koste gaan van de dienstverlening en optimalisatie van de uitvoering
van oorspronkelijke DDO-taken, het ecologisch beleidsplan en het strategisch plan afvalscheiding.
Spaarnelanden geeft ook zelf aan dat het kader voor activiteiten buiten de DDO-en wordt gemist.
Naast innovaties op eigen initiatief wordt Spaarnelanden ook door andere afdelingen van de
gemeente dan BBOR benadert voor opdrachten. Spaarnelanden wil graag meer eenduidigheid
vanuit de gemeente als opdrachtgever.
Ambities Spaarnelanden
De ambities van Spaarnelanden reiken verder dan de taken die met uitvoering van de DDO-en
moeten leiden tot realisatie van de beleidsdoelstellingen. Spaarnelanden pleitte er in de evaluatie
van DDO-en in 2016 al voor om meer eigen initiatieven te kunnen ontplooien, ook als de
opdrachtgever niet meteen het belang daarvan voor het contract inziet. De teams van de
gemeente waren ook destijds van mening dat er eerst nog meer aandacht uit moest gaan naar de
uitvoering van de in het contract afgesproken taken.
De bredere ambities van Spaarnelanden blijken ook uit de ontwikkeling van de missie. In het
jaarverslag van 2014 luidt die: Onze missie is als maatschappelijk verantwoorde dienstverlener te
streven naar voortdurende verbetering voor het integrale beheer en onderhoud van de openbare
ruimte in de gemeente Haarlem. In het jaarverslag van 2018: Spaarnelanden wil de motor zijn voor
een duurzame en plezierige leefomgeving voor burgers en bedrijven, nu en voor de toekomst.
Uit het concept-Meerjarenplan en Strategie van begin 2019 wordt duidelijk dat Spaarnelanden voor
zichzelf een opgave ziet om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Thema’s als
luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit spelen daarbij een belangrijke rol. Het
bedrijf streeft naar duurzaamheid en sociale innovatie en zet daarbij in op innovaties die verder
reiken dan de oorspronkelijke kernactiviteiten. Het kan leiden tot nieuwe diensten voor nieuwe
markten. Spaarnelanden wil door middel van pilots verkennen in hoeverre nieuwe activiteiten
passen bij de kernactiviteit van het bedrijf. Daarbij geeft Spaarnelanden prioriteit aan het thema
duurzame mobiliteit. In interviews wordt daarbij aangegeven dat andere ontwikkelrichtingen, zoals
bijvoorbeeld verdere schaalvergroting (aansluiting van andere gemeenten) of verdere
taakverbreding in het beheer, niet realistisch zijn of beperkte mogelijkheden bieden.
De vergeleken overheids N.V.'s concentreren zich op de kernactiviteiten afvalinzameling en
beheer openbare ruimte. Duurzaamheid gerelateerd aan de kerntaak is ook daar vaak wel
een thema, mobiliteit niet.
5. Hoe wordt formeel en in de praktijk omgegaan met het tegelijkertijd uitvoeren van
marktactiviteiten en publieke taken? Hoe worden de activiteiten formeel, financieel en
organisatorisch gescheiden?
De organisatorische en financiële scheiding tussen publieke en marktactiviteiten is nog niet
optimaal. Hoewel Spaarnelanden B.V. al in 2006 werd opgericht, werd de B.V. pas in 2018 in
gebruik genomen voor afzondering van de commerciële activiteiten. Het inzamelen van
bedrijfsafval is een commerciële activiteit die op dit moment nog volledig vanuit Spaarnelanden NV
wordt uitgevoerd. Deze werkwijze is niet nader onderzocht, maar vormt mogelijk wel een risico in
het kader van de Wet Markt & Overheid. De AvA heeft inmiddels een richtinggevend besluit
genomen over het principe van het onderbrengen van de commerciële activiteiten in een
holdingstructuur met werkmaatschappijen. De directie van Spaarnelanden NV werkt de plannen op
advies van de RvC in 2019 verder uit.
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Spaarnelanden is nog niet zo ver dat de onderneming een integrale kostprijsberekening voor alle
commerciële activiteiten heeft. Directie en RvC geven aan dat dit vanwege de beperkte omvang
van de activiteiten nog geen prioriteit had. De directie heeft een aantal afspraken tussen de N.V. en
B.V. vastgesteld, waaronder de doorbelasting van de kosten van medewerkers die werkzaam zijn in
de pilots. Het voornemen is om, zodra de diverse pilots een permanent karakter krijgen, de
kostentoerekening verder te formaliseren. Aangezien de pilots (grotendeels) met publiek geld
worden gefinancierd is deze werkwijze een mogelijk risico in het kader van de Wet Markt en
Overheid (zie hoofdstuk 2).

• Twee van de drie vergeleken N.V.'s hebben een aparte B.V. voor commerciële activiteiten
• De vergeleken overheids N.V.'s hebben commerciële activiteiten die verband houden met
de kerntaak afval zoals: bedrijfsafval, kringloopbedrijf en ongediertebestrijding.
• Eén bedrijf heeft de tak bedrijfsafval 10 jaar geleden bewust afgestoten en concentreert
zich nadrukkelijk op publieke taken.
6. Hoe wordt Spaarnelanden gefinancierd en wat zijn de risico’s voor de gemeente?
Spaarnelanden is als N.V. deels gefinancierd met de uitgifte van aandelen (eigen vermogen) en
deels met langlopende leningen (vreemd vermogen). De langlopende leningen zijn verstrekt door
de Bank Nederlandse Gemeenten, de ASN Bank en de Nederlandse Waterschapsbank. De
gemeente staat voor een groot deel van het vreemd vermogen garant of borg. Hierdoor kan
Spaarnelanden lenen tegen een gunstiger tarief. Als Spaarnelanden onverhoopt failliet zou gaan,
heeft de gemeente het recht van pand en het recht van eerste koop zodat de gemeente de
opbrengst van verkoop van de activa krijgt. De opbrengst voor de gemeente is daarbij beperkt tot
de hoogte van de resterende leningen; waarmee vervolgens de schulden aan de banken afbetaald
kunnen worden. Als voornaamste opdrachtgever heeft de gemeente natuurlijk ook grote invloed
op de financiële gezondheid van de N.V. Ter voorkoming van problemen worden omzet, resultaat
en financiële ratio's actief gemonitord door zowel RvC als ambtelijk aandeelhouder.
De garant- en borgstellingen door de gemeente bij de financieringen van Spaarnelanden zijn niet
nader onderzocht, maar vormen mogelijk een risico in het kader van de Wet markt en overheid,
voor zover het de financiering van de niet-publieke taken betreft.
Financiering nieuwe activiteiten
De N.V. heeft sinds 2019 expliciet budget voor innovaties. In 2019 is ongeveer 2% van de totale
omzet gereserveerd voor de uitvoering van innovatieprojecten.
Risicomanagement
• Met betrekking tot de risico's geldt dat de directie eindverantwoordelijk is voor het
risicobeheersings- en controlesysteem en hierover rapporteert in het bestuursverslag
(=jaarverslag). Spaarnelanden voldoet aan de ISO 9001 norm.
• Risicomanagement is ook één van de specifieke toezichtsgebieden van de RvC. En ook de
aandeelhouders hebben structureel aandacht voor risicobeheer. Speciale aandacht daarbij
krijgen de kwesties die in opdrachtgeverslijn tussen Haarlem en Spaarnelanden spelen
(tekortschietende opdrachtsom, lastendruk administratieve verplichtingen). Hierin schuilt
volgens de aandeelhouder een belangrijk continuïteitsrisico.
• In het jaarverslag over 2018 van Spaarnelanden staan bij de belangrijkste risico's geen specifieke
risico's van commerciële activiteiten.
• In het risicobeheer van de gemeente zelf heeft Spaarnelanden een score van 22,63, waarmee
Spaarnelanden onder het regime van normaal toezicht valt.
• De RKC identificeert mogelijke risico's in het kader van de Wet Markt & Overheid als gevolg van
de wijze van organiseren en financieren van de commerciële activiteiten.
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• De vergeleken N.V.'s hebben vaak een even laag rendement als Spaarnelanden. Ook zij
streven - binnen hun strategie als overheids N.V. - naar een hogere rentabiliteit.
• Geen van de N.V.'s heeft zo'n groot geoormerkt innovatie- of ontwikkelbudget als
Spaarnelanden.

7. Hoe wordt de raad geïnformeerd en hoe wordt de raad in positie gebracht voor haar
kaderstellende en controlerende taak?
De Nota Verbonden Partijen schrijft voor dat de opdrachtgevende wethouder verantwoording aan
de raad (commissie Beheer) aflegt over de resultaten op de door de raad vastgestelde
doelstellingen en dat de aandeelhoudende wethouder dat doet over het financieel en bestuurlijk
belang.
Over de beleidsresultaten wordt de raad (commissie Bestuur) voornamelijk op hoofdlijnen
geïnformeerd via de P&C-documenten. Er wordt geen rapportage over de prestatieafspraken
opgesteld. Wel ontvangt de raad separate rapportages over de meldingen openbare ruimte. Ad hoc
wordt informatie met de raad gedeeld naar aanleiding van toezeggingen.
Over de financiële resultaten ontvangt jaarlijks het jaarverslag van Spaarnelanden met een
informatienota van het college. Hierin worden de aandeelhoudersbelangen belicht. Verder wordt
in de paragraaf Verbonden Partijen in het jaarverslag van de gemeente kort verslag over gedaan
over onder andere de financiële bijdrage aan Spaarnelanden en het berekende risico.
De raad is hiermee niet ruim geïnformeerd. Dit wijkt overigens niet af van het niveau van
informatievoorziening over de andere verbonden partijen.
Een andere informatiebron zijn de raadsvragen en opvolgingen van moties of toezeggingen.
Naar aanleiding van een motie is in 2016 de position paper 'Eeuwigdurend contract?' ter
kennisname met de raad gedeeld. De commissie Bestuur heeft het stuk besproken en kritische
kanttekeningen geplaatst bij onder andere de criteria voor de uitvoering van overheidstaken door
Spaarnelanden en over de invulling van de 20% ruimte voor marktactiviteiten. Diverse raadsleden
geven aan dat Spaarnelanden daarin dichtbij de kerntaken zou moeten blijven. Er vindt geen
besluitvorming plaats. De wethouder zegt een evaluatie en een stappenplan voor de
totstandkoming van de nieuwe contracten met Spaarnelanden in 2018 toe. De raad ontvangt een
brief waarin de tijdlijnen voor het verlengen van de DDO-en worden geschetst en een verdere
toezegging dat de invalshoeken medio 2017 aan de raad zullen worden voorgelegd.
In de beantwoording van diverse sets vragen over iZoof wordt de raad gewezen op zijn beperkte rol
bij een overheids N.V. en is het college niet scheutig met informatie (geweest).
Informatie over belangrijke besluiten
Ingegeven door de ambtelijke samenwerking met de gemeente Zandvoort is die gemeente ook
aandeelhouder geworden van Spaarnelanden N.V. Naar aanleiding daarvan heeft de AvA een
aantal belangrijke besluiten moeten nemen. Dit zijn statutaire wijzigingen rond aandeelhouders,
besluitvorming, maar ook ten aanzien van de doelen van de N.V. De wethouder heeft hier als
aandeelhouder namens de gemeente over besloten en voor getekend.
Door de statutenwijziging werd het voor Spaarnelanden ook mogelijk om bijvoorbeeld wagen- en
materieelpark te beheren en transport- en vervoersdiensten te verlenen7.
Ten aanzien van deze belangrijke besluiten, waarbij de Gemeentewet en in uitwerking daarvan de
Handreiking actieve informatieplicht een rol van de gemeenteraad voorzien, constateren de
onderzoekers dat:
• Het besluit tot toetreding van de gemeente Zandvoort als aandeelhouder door het college is
genomen nadat de raad in gelegenheid was gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
De raad is in de voorbereiding van dit besluit voldoende meegenomen door het college.

7

Zie bijlage 3 van het rapport van het externe bureau voor een compleet overzicht van wijzigingen.
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• De raad niet is geïnformeerd over of betrokken bij besluitvorming over de statutaire wijziging
van de doelen van de N.V, omdat dit werd beschouwd als een juridisch technische kwestie.
• Uit de besluitenlijst van het college blijkt niet of er in het college besluitvorming heeft
plaatsgevonden over de wijziging van de statuten.
8. Welke invloed heeft de raad? Welke sturingsmogelijkheden verschaft de kaderstelling zoals
vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen?
Uit het schema op bladzijde X wordt duidelijk dat er formeel geen rechtstreekse relatie bestaat
tussen de raad en Spaarnelanden en er bestaat daardoor geen mogelijkheid tot rechtstreekse
sturing. Dit loopt altijd via het college. Vooraf door middel van kaderstelling of achteraf door
controle van het college.
Het college kan als opdrachtgever of aandeelhouder invloed uitoefenen. Door de gebruikmaking
van de optie 'quasi inbesteding' in de Aanbestedingswet geeft het college aan toezicht te houden
op Spaarnelanden als ware het een eigen dienstonderdeel. Dit impliceert een grotere sturing dan
gebruikelijk is voor een aandeelhouder en/of opdrachtgever.
Voor (bij)sturing op de bijdrage van Spaarnelanden aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente
is de opdrachtgevende wethouder het aanspreekpunt voor de raad. De belangrijkste
aangrijpingspunten zijn de P&C-cyclus, de periodieke evaluaties van de DDO-en en de rapportage
over bijvoorbeeld meldingen openbare ruimte of SPA. Voor (bij)sturing op de financiële
ontwikkeling en de belangrijke besluiten van de aandeelhouders (zoals het meerjarenplan en de
strategie) is de aandeelhoudende wethouder het aanspreekpunt. Het belangrijkste
aangrijpingspunt daarbij is de jaarlijkse nota over de financiële deelnemingen van de gemeente.
In de praktijk maakt de raad beperkt gebruik van deze mogelijkheden.
Zoals in de beantwoording van deelvraag 4) wordt gesteld ontbreekt er kaderstelling voor de
activiteiten van Spaarnelanden buiten de DDO-en. Dat maakt het op dit vlak voor de raad lastig de
controlerende taak te vervullen.
9. Krijgen de zachte elementen van governance voldoende aandacht?
De Code goed bestuur publieke dienstverleners benoemd het belang van tegenkracht om
bijvoorbeeld diverse invalshoeken bij een besluit te verkennen en elkaar kritisch te bevragen.
Binnen de formele governance van Spaarnelanden is de aanwezigheid van tegenkracht niet
vanzelfsprekend. Het aantal betrokkenen bij besluitvorming is beperkt: er is één statutair directeur,
bij de gemeente Haarlem is er één wethouder met een dubbelrol en in de AvA is pas sinds 2018
sprake van twee aandeelhouders. Voorheen was natuurlijke “tegenspraak” (andere visie, inzichten
of opvattingen) van andere aandeelhouders afwezig. Uitzondering vormt de RvC is met drie leden.
Daarin is sprake van kritisch vermogen en de RvC functioneert in de praktijk als klankbord voor de
directeur.
Praktijk
Op individueel niveau is volgens de onderzoekers sprake van een strikte rolinvulling, waardoor ook
in de praktijk er (op onderdelen) behoefte lijkt te zijn aan meer vertrouwen, tegenkracht en
dialoog:
• De onderzoekers constateren dat alle sleutelspelers zich bewust zijn van het belang van
vertrouwen en dat daaraan gewerkt moet worden. Binnen de N.V. (directie, AvA en RvC) is
sprake van open communicatie en van relaties gestoeld op vertrouwen.
• Tussen Spaarnelanden en de ambtelijk opdrachtgevers is alleen formeel en contract-gerelateerd
contact.
• Ook ten aanzien van de interne ambtelijke samenwerking tussen de opdrachtgevers- en
aandeelhouderslijn constateren de onderzoekers dat de relatie formeel is.
• Op sleutelposities binnen de vennootschap (directeur, manager klant en innovatie, voorzitter
RvC) zitten maatschappelijk betrokken en ontwikkelingsgerichte mensen. Binnen het
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management van Spaarnelanden wordt de functie van financial control op niveau ingevuld, maar
ontbreekt een zware financiële/bedrijfsvoeringmanager. Deze wordt geworven.
Ambtelijk worden strategische issues rond Spaarnelanden in kleine kring en gescheiden binnen
de lijnen van opdrachtgever en aandeelhouder besproken. De focus tussen de ambtelijke lijnen
ligt op informatievoorziening, niet op uitwisseling en discussie.
Bestuurlijke betrokkenheid van het college als geheel is volgens de onderzoekers niet in alle
gevallen duidelijk of zichtbaar. Door de summiere verslaglegging van de collegevergaderingen
wordt niet duidelijk in hoeverre er in het college opties en belangen worden afgewogen.
Voor het nieuwe meerjarenplan is de dialoog met de opdrachtgevers en de gemeenteraden en
(nog) niet gezocht
Tussen (de directie van) Spaarnelanden en de gemeenteraad zijn weinig contacten. Dit volgt
rechtstreeks uit de instructie van de gemeente om raadsleden door te verwijzen naar de
opdrachtgever. Wel was er op initiatief van de raad op 26 juni jl. een raadsmarkt over iZoof. Er is
geen sprake van wantrouwen, maar een echte vertrouwensbasis ontbreekt nog.
Informeel is er wel sprake van directe contacten tussen de raadsleden en Spaarnelanden. Er
worden bijvoorbeeld werkbezoeken voor raadsleden georganiseerd.

• De raad wordt bij de vergeleken overheids N.V.'s betrokken door o.a. een jaarlijkse
evaluatie van prestaties, een nieuwsbrief, een technische briefing, een werksessie over
strategische ontwikkelingen, bedrijfsbezoeken en themabijeenkomsten. Maar ook bij deze
N.V.'s vormt de invulling van de relatie met de betrokken gemeenteraden een
aandachtspunt.

3.2 Casus iZoof
iZoof is een van de handelsnamen van Spaarnelanden BV en vormde mede aanleiding tot dit
onderzoek. iZoof Public Drive is één van de innovatieve pilots van Spaarnelanden. De RKC wil
vaststellen hoe de situatie is ontstaan dat de overheids NV die met instemming van de
gemeenteraad 15 jaar geleden werd opgericht voor afvalbeheer, zoveel jaar later zonder verdere
betrokkenheid van de raad, ook taxidiensten en deelauto's levert onder de naam iZoof.
Onder iZoof vallen de volgende activiteiten:
• Electric Taxi (Elektrisch taxivervoer in de regio Kennemerland), het is een Social Enterprise8
waarin medewerkers voor wie het dagelijks werk bij Spaarnelanden te zwaar is geworden,
kunnen re-integreren als taxichauffeur. In het jaarverslag: 'De sociale enterprise zet medewerkers
van Spaarnelanden weer in hun kracht en brengt tegelijkertijd nieuw elan in de stad''.
Voor Electric Taxi worden ook extern taxichauffeurs (in bezit van taxivergunning en
chauffeurskaart) geworven.
• Carsharing (Elektrisch autodelen),
• Solar Station (het leveren en plaatsen van elektrische laadpalen op zonne-energie),
• Mobility Hub (een mobiliteitskaart/account waarmee je gebruik kunt maken van OV,
fietsenstalling, Q-parks en alle iZoof-diensten)
• Logistics (inzameling van batterijen, lampen en e-waste met elektrische vrachtwagens).
Aanleiding

8

Een sociale onderneming is geen rechtsvorm, maar een aanduiding van een onderneming (mét
verdienmodel) die vanuit een maatschappelijke missie opereert. Sociaal, fair en transparant zijn
sleutelbegrippen. Vaak zijn het ondernemingen met bijzondere aandacht voor o.a. gehandicapten,
vluchtelingen, ontwikkelingshulp of studenten.
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De exacte aanleiding voor de totstandkoming van iZoof blijkt lastig te achterhalen. In 2017 meldt
de directie in de AvA, dat in het kader van duurzaam personeelsbeleid een verkenning heeft
plaatsgevonden om personeel dat zijn eigen werkzaamheden niet meer kan uitvoeren elektrische
taxidiensten te laten verrichten. De RvC heeft het idee omarmt, maar heeft ook op de risico's
gewezen. De activiteit moet volgens de RvC wel passen bij het bedrijf en zijn competenties. De
aandeelhouder heeft in verband met de risico's in de AvA gewezen op het zoeken van
samenwerking met andere gemeenten en het starten in de vorm van een pilot. De aandeelhouder
wijst ook op de goede ervaringen elders met het beschikbaar stellen van elektrisch vervoer in
samenwerking met VVE's bij bouwprojecten. iZoof Carsharing is gestart na initiatief van de
inwoners van een aantal wijken.
Vanuit de aandeelhouder wordt regelmatig aandacht gevraagd voor mogelijkheden om meer
commerciële omzet te genereren en voor de inzetbaarheid van de relatief oude werknemers (en de
met ziekteverzuim samenhangende kosten).
Besluitvorming
• Het businessplan voor Electric Taxi werd conform afspraken voorgelegd aan de RvC. Voor iZoof
Carsharing is dit niet in de vorm van een businessplan gedaan. De RvC heeft het financieel risico
gemaximeerd.
• In de AvA zijn de pilots besproken en door de aandeelhouders gesteund met vanwege het belang
van de te vermijden verzuimkosten.
• In het college is iZoof wel besproken, maar er heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. De
reden is dat de iZoof activiteiten zich nog in de pilotfase bevinden en worden gefinancierd uit
goedgekeurd innovatiebudget waardoor (uitgebreide) bespreking in het college volgens
betrokkenen niet aan de orde was.
• Bespreking van pilots in de gemeenteraden was volgens betrokkenen ook niet aan de orde.
• De onderliggende verbrede ambitie of de nieuwe strategie van Spaarnelanden zijn ook niet aan
de orde geweest in de raad of het college.
Financiële Resultaten
In het eerste jaar van de pilots, 2018, waren zowel Carsharing als Electric Taxi volgens de
evaluatierapporten verliesgevend met een resultaat van respectievelijk -€ 130.000,- en -€ 46.000,-.
Hierbij wordt door Spaarnelanden opgemerkt dat bij Electric Taxi de vermeden verzuimkosten nog
niet zijn meegerekend. Voor de Electric Taxi geeft Spaarnelanden in het onderzoek aan dat dit geen
commerciële bedrijfsactiviteit is. Bij Carsharing werden geen kostendekkende tarieven gehanteerd.
Spaarnelanden geeft aan dat bij de berekening van het resultaat zijn alle kosten zijn meegenomen.
Eind 2018 bedroegen de resterende leaseverplichtingen voor Electric Taxi € 82.400 en voor Car
Sharing € 195.000.
Voor 2019 verwacht Spaarnelanden dat Electric Taxi nog een klein verlies zal hebben. Over de
verwachte resultaten van Carsharing heeft Spaarnelanden geen nadere informatie gedeeld.
Toekomst
Voor Carsharing geeft Spaarnelanden in het interview aan, dat dit in de toekomst nog kan worden
gefaciliteerd, maar niet meer zal worden georganiseerd. De tweede fase van de pilot loopt medio
december 2019 af. Over de wijze waarop zal besloten over het vervolg heeft Spaarnelanden geen
informatie gedeeld.
De initiatiefnemers uit de wijken hebben de gemeente opgeroepen meer budget beschikbaar te
stellen.
Beoordeling
Met de innovatieve pilots (en de gewijzigde missie) loopt Spaarnelanden vooruit op het nog vast te
stellen concept-meerjarenplan van de N.V. Het karakter van Electric Taxi is diffuus: is dit een
marktactiviteit met ook externe chauffeurs of een programma tegen ziekteverzuim? De pilots
sluiten aan op de ambities die in 2016 al in de evaluatie van DDO-en naar voren kwam en waarbij
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ook destijds door de ambtelijk opdrachtgever kanttekeningen werden geplaatst. Spaarnelanden
benut met de pilots de ruimte die door de aandeelhouder en de afwezigheid van beleidskaders
wordt geboden.
De organen binnen Spaarnelanden (directie, RvC en AvA) hebben volgens de onderzoekers
gezamenlijk te weinig oog gehad voor de gevoeligheden van de nieuwe strategie en opgestarte
iZoof-activiteiten.
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4.

Conclusies en aanbevelingen
Met de verzamelde informatie zijn in het vorige hoofdstuk de deelvragen van het onderzoek
beantwoord. In dit hoofdstuk staat de centrale vraag van het onderzoek centraal:
In hoeverre is de governance bij Spaarnelanden N.V. formeel adequaat geregeld en in de praktijk
effectief?
De beantwoording van die vraag leidt tot vier hoofdconclusies en aanbevelingen.

4.1 Conclusies
1. De formele governancestructuur is grotendeels overeenkomstig het kader
De governancestructuur van Spaarnelanden is overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek juridisch
correct geregeld. Het college heeft hierin een direct sturende rol en onvermijdelijke dubbelrol als
opdrachtgever en aandeelhouder. In deze bestuursperiode zijn die twee rollen in het college niet
gescheiden en dat is niet in overeenstemming met de Nota Verbonden Partijen. In de formele
governance van een overheids N.V. is de rol van de opdrachtgever klein.
De positie van de gemeenteraad ten aanzien van overheids N.V.'s is in de Gemeentewet en het
lokaal kader in de Nota Verbonden Partijen geregeld. De rol van de gemeenteraad in de formele
governance is klein en indirect.
In de praktijk is de governance niet voldoende effectief
2. Besluitvormingsvoorschriften zijn niet gevolgd
Spaarnelanden heeft grotere ambities dan was voorzien bij de oprichting van de overheids N.V. Het
college heeft als aandeelhouder in dit verband de doelen van de N.V. in de statuten gewijzigd en
heeft ingestemd met de gewijzigde missie van het bedrijf. Deze wijzigingen zijn ten onrechte niet
aan de raad voorgelegd voor wensen en bedenkingen. De verplichting de raad te betrekken bij de
besluitvorming over de statutenwijziging volgt uit zowel de Gemeentewet (en de Handreiking
actieve informatieplicht) als uit de Nota Verbonden Partijen.
Het meerjarenplan van Spaarnelanden is nog niet gewijzigd. De nieuwe activiteiten in de pilots
sluiten daardoor niet aan op het vigerende door de RvC en AvA vastgestelde meerjarenplan.
3. Kader in Nota Verbonden Partijen is niet toereikend
De nota uit 2014 blijkt als kader niet (langer) toereikend voor de actuele vraagstukken van de raad
met betrekking tot sturing op de ontwikkeling en de prestaties van overheids N.V.’s. De mogelijke
invloed van het gemeentebestuur (college en raad) op een 100% overheids N.V. waarin de
gemeente een aandeel heeft van 90% en opdrachtgever is voor ongeveer een zelfde deel in de
omzet is in principe aanzienlijk. Gegeven de keuze gebruik te maken van de optie ‘quasi
inbesteden’ uit de Aanbestedingswet, geeft de gemeente aan toezicht te houden op
Spaarnelanden (en ook SRO) als ware het een eigen afdeling.
De raad heeft weinig grip, zo blijkt uit deze voorbeelden:
• Hoewel diverse raadsleden hebben aangegeven graag meer informatie te willen ontvangen
over onder andere de DDO-en en de nieuwe activiteiten van Spaarnelanden, is het college
terughoudend geweest met het delen van informatie. Gegeven de intensieve en directe
relatie met Spaarnelanden, zou een veel minder terughoudende opstelling van het college
passend zijn.
• De raad heeft als gevolg van het ontbrekend kader voor overige activiteiten van overheids
N.V.’s geen grip op een deel van de activiteiten van de ‘eigen’ N.V. buiten de DDO-en.
Hierdoor is een gat gevallen in de democratische controle. De pilot iZoof is een voorbeeld van
de marktactiviteiten die buiten de beleidskaders vallen.
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• Ook op informele wijze heeft de raad weinig invloed. Er zijn weinig contacten met
Spaarnelanden. Het principe van dialoog wordt wel benoemd in de nota en de codes, maar is
weinig ingevuld en niet geborgd.
Voorts valt ten aanzien van de werking in de praktijk op:
• Dat de belangenafweging tussen opdrachtgevers en aandeelhoudersbelangen impliciet lijkt
plaats te vinden. Waar de opdrachtgever ambtelijk aandacht vraagt voor optimalisering van
de uitvoering van de kerntaken, moedigt de aandeelhouder activiteiten aan buiten de DDO-en
en de oorspronkelijke doelstelling van de N.V. Van de afweging tussen deze belangen is geen
verslag gevonden.
Omdat Spaarnelanden specifiek is opgericht om uitvoering te geven aan het Haarlems beleid,
is het wenselijk dat het opdrachtgeversbelang voldoende en expliciet meeweegt in de
afwegingen rondom de strategische ontwikkeling.
• Dat tegenkracht niet goed is geborgd in de huidige governance van Spaarnelanden. Bij
besluitvorming dienen altijd expliciet verschillende opties en belangen te worden afgewogen
en hierover moet rekenschap worden gegeven door het college aan de raad.
4. Rolinvulling raad
De raad heeft beperkte sturingsmogelijkheden ten aanzien overheids N.V.'s. Bovendien heeft hier
de afgelopen jaren slechts beperkt en ad hoc gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er wel
zijn.. Bij een overheidsorganisatie die op afstand is geplaatst van de gemeentelijke organisatie,
bestaat er logischerwijs afstand tussen die organisatie en de gemeenteraad. De formele invloed
van de raad loopt altijd via het college.

4.2 Aanbevelingen
1. Formele Governance
De RKC beveelt aan de formele governance op orde te brengen door de rollen van
opdrachtgever en aandeelhouder in het college te scheiden. De combinatie van de rollen is
ongewenst, zeker nu er spanning is ontstaan tussen beide rollen als gevolg van de discussie over
de DDO-bedragen en de strategische ontwikkeling.
2. Statutenwijziging
De RKC beveelt aan dat het college de statutenwijziging met betrekking tot de doelen van de
N.V. alsnog onderbouwt zodat de raad alsnog in staat wordt gesteld wensen en bedenkingen
kenbaar te maken. Hierbij zou de raad een standpunt moeten innemen over de gewenste
strategische ontwikkeling van Spaarnelanden.
3. Lokaal kader in de Nota Verbonden Partijen
De RKC beveelt aan de Nota Verbonden Partijen te actualiseren, met in ieder geval aandacht
voor:
• De momenten en de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd over en invloed kan
uitoefenen op de prestatieafspraken en financiële resultaten van overheids N.V.'s.
• De wijze waarop de raad wordt betrokken bij strategische besluiten ten aanzien van overheids
N.V.'s.
• Een steviger positionering van het belang van de opdrachtgever in de governance en
explicitering van de wijze waarop opdrachtgevers en aandeelhoudersbelangen onderling
worden afgewogen.
• Een kader voor (markt-)activiteiten of initiatieven van overheids N.V.’s buiten de initiële
opdrachten.
• De borging van tegenkracht in het college, de overheids N.V.'s zelf en de ambtelijke
organisatie en de dialoog met de raad.
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4. Rolinvulling raad
De RKC beveelt de raad aan in elk geval jaarlijks rapportages over de prestatieafspraken met
Spaarnelanden en de rapportage over de jaarstukken (met daarin de strategische
aandeelhoudersbesluiten) te agenderen.
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5.

Bestuurlijke reactie
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Liander en BNG blijven vanwege het beperkte belang en invloed van de aandeelhouder wel bij de
portefeuillehouder Financiën.

Aanbeveling 2: De RKC beveelt aan dat het college de statutenwijziging met betrekking tot de doelen van de
N. V. alsnog onderbouwt zodat de raad alsnog in staat wordt gesteld te stellen wensen en bedenkingen kenbaar
te maken. Hierbij zou de raad een standpunt moeten innemen over de gewenste strategische ontwikkeling van
Spaarnelanden.
Het College wil de statutenwijziging met betrekking tot de doelen van de N.V. alsnog onderbouwen, met dien
verstande dat de statuten zijn goedgekeurd door de AvA en RvC van Spaarnelanden en hiermee rechtsgeldig
zijn. De onderzoekers constateren terecht "dat de besluitvorming over de statutenwijziging niet adequaat [is]
verlopen."
Aanleiding voor de statutenwijziging was de toetreding van Zandvoort tot de NV. Het College van Haarlem
heeft de raad bij de besluitvorming over de ambtelijke fusie geïnformeerd over de noodzaak van een
statutenwijziging. Over de zeggenschapsverhoudingen, in verband met de toetreding van Zandvoort tot de NV,
heeft uitgebreide informatie-uitwisseling met en discussie in de raad plaatsgevonden (zie p. 21 van de
feitenrapportage). De wijzigingen in de doelomschrijving kregen daardoor géén expliciete aandacht en zijn
hierdoor ten onrechte niet expliciet betrokken bij de informatie-uitwisseling met de raad. Het College erkent
dat zij de raad expliciet had moeten informeren over de wijziging in de doelformulering van Spaarnelanden.
Het College staat wel achter deze statutenwijziging aangaande de doelomschrijving en deelt hierbij graag
alsnog de onderbouwing voor de wijziging. Naast de afvalinzamelings, reinigings- en beheertaken worden in de
huidige statuten ook genoemd: "in het algemeen, het verrichten van diensten die voorzien in de behartiging
van een openbaar belang". Een ruimere doelomschrijving is in statuten gebruikelijk (p.16, feitenrapportage) en
past bij de veranderopgave van Spaarnelanden. De oorsprong van de noodzaak van de veranderopgave en
gevraagd innovatief vermogen van Spaarnelanden komt voort uit een veranderende vraag vanuit de gemeente.
Eind 2014 heeft de Christenunie de motie "niet meer eeuwigdurend contract Spaarnelanden" ingediend.
Onderdeel van deze motie is herijking van de strategische positie van de gemeente t.o.v. Spaarnelanden. De in
de raadscommissie Bestuur besproken Eeuwigdurend contract? - Position Paper Herijking Spaarnelanden geeft
inzicht in en onderbouwing van die strategische positie (BBV 2016/62220).
"Spaarnelanden is ooit ontstaan door de verzelfstandiging en samenvoeging van enkele gemeentelijke
afdelingen. De werkwijze van die voormalige afdelingen is bij de verzelfstandiging niet veranderd; (...) jaren
later, is de vraag vanuit de gemeente sterk veranderd. De gemeente werkt inmiddels in regie en verwacht
in Spaarnelanden een intelligente, meedenkende partner te vinden die trends en ontwikkelingen op hun
vakgebied kan accommoderen. De veranderde opstelling van de gemeente betekent dat er binnen
Spaarnelanden een grote slag gemaakt moe[s]t worden". (BBV 2016/62220).
Een van de hoofdconclusies uit dit rapport en het hierop volgende stappenplan governance Spaarnelanden
(BBV 2016/459954) is als volgt: voor de gemeente is het van belang dat Spaarnelanden een gezond, renderend
bedrijf is. Innovatie wordt als noodzakelijk gezien voor de groei, ontwikkeling en toekomst van het bedrijf. In
het rapport valt te lezen:
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"Dit vraagt niet alleen een andere manier van aansturing en inzet van personeel, maar ook van
verslaglegging en rapportage naar de gemeente. Deze veranderingen zijn voor Spaarnelanden
bovendien aanleiding geweest om opnieuw na te denken over het organiseren van werk en de
vormgeving van de eigen organisatie. (...) Er is een trend zichtbaar die ruimte maakt voor kleinere
spelers in de markt en waarbij kennis, lokale binding, politieke sensitiviteit en innovatiekracht factoren
van belang zijn. Dat zijn de zaken die van Spaarnelanden worden gevraagd de komende tijd. (...)
Spaarnelanden is actief op het gebied van duurzaamheid en participatie van bewoners. Daar waar
mogelijk worden projecten samen met bewoners en ondernemers opgepakt. Hieruit blijkt de
betrokkenheid bij de omgeving die kenmerkend is voor maatschappelijk ondernemen." (BBV
2016/62220).
Om dit te bewerkstellingen is er door de Gemeente Haarlem veranderend en vernieuwend vermogen gevraagd
van Spaarnelanden om een gezond bedrijf neer te zetten dat maatschappelijke toegevoegde waarde levert en
zo bijdraagt aan publieke waarden - hier is gevolg aangegeven middels o.a. een noodzakelijke reorganisatie,
een nieuwe inrichting van de financiële administratie en een nieuw ICT landschap (2015 -2017). In de
jaarverslagen n.a.v. de jaarrekening is dit als volgt geduid:
"De maatregelen passen bij een organisatie die op koers ligt om gezond bedrijf neer te zetten
(reorganisatie goed en stevig ingezet, cultuur van transparantie ingezet en afgedwongen, afspraken
met aandeelhouder kwalitatief goed nagekomen)." Bron: Jaarrekening 2015 (BBV 2016/289858)
"Aandeelhouder geeft ruimte om modern en krachtig bestuurd bedrijf neer te zetten dat
maatschappelijke toegevoegde waarde levert en zo bijdraagt aan publieke waarden." Bron:
Jaarrekening 2016 (BBV 2017/320285)
Daarnaast heeft de aandeelhouder in dit kader Spaarnelanden concreet gevraagd om met voorstellen te
komen om het ziekteverzuim1 binnen de organisatie en achterliggende problematiek terug te dringen, anders
dan via gebaande wegen als sociaal medische begeleiding. Daarop heeft Spaarnelanden iZoof Public Drive
opgericht, een innovatieve Social Enterprise. De mensen die hier werken hebben een afstand tot de
arbeidsmarkt of integreren uit hoofde van ziekte of duurzaam personeelsbeleid, terwijl ook bewoners en
ondernemers (inclusiviteit) sterk betrokken zijn bij de organisatie.
Het college is van mening dat de recente statutenwijziging met ruimere doelomschrijving in lijn ligt met de
eerdere dialoog tussen college en raad aangaande de doelomschrijving en organisatiecontext van
Spaarnelanden. Bovendien passen de gewijzigde statuten bij de veranderopgave van Spaarnelanden en bieden
zij de gewenste ruimte om een gezond bedrijf neer te zetten dat maatschappelijke toegevoegde waarde levert.

Aanbeveling 3: De RKC beveelt aan de Nota Verbonden Partijen te actualiseren, met aandacht voor:
•
De momenten en de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd over en invloed kan uitoefenen op de
prestatieafspraken en financiële resultaten van overheids N.V.'s.
•
De wijze waarop de raad wordt betrokken bij strategische besluiten ten aanzien van overheids N. V. 's.

1 Spaarnelanden heeft een personeelsbestand waarvan bijna 25% in de leeftijd van 56 tot 65 jaar. Deze categorie kent een
hoog ziekteverzuim of heeft als kenmerk dat mensen geen fysiek zwaar uitvoerend werk meer kunnen verrichten.
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•
•
•

Een steviger positionering van het belang van de opdrachtgever in de governance en explicitering van de
wijze waarop opdrachtgevers en aandeelhoudersbelangen onderling worden afgewogen.
Een kader voor (markt-)activiteiten of initiatieven van overheids N. V. 's buiten de initiële opdrachten.
De borging van tegenkracht in het college, de overheids N. V. ’s zelf en de ambtelijke organisatie en de
dialoog met de raad.

Het college onderschrijft uw aanbeveling en herkent de noodzaak om de Nota Verbonden Partijen te
actualiseren, al zijn we het niet op alle punten eens met uw onderliggende analyse. Dit komt vooral voort uit
het onzes inziens belangrijke onderscheid tussen opdrachtgever en aandeelhouder.
Uit uw rapport blijkt dat voor u de term "beleidskader" zowel inhoudelijke beleidskaders als kaderstelling
omtrent marktactiviteiten omvat. De initiële opdrachten, de formele opdracht aan Spaarnelanden (de
domeindienst-verleningsovereenkomsten, DDO) is gebruik gemaakt van quasi-inbesteden. Bij quasi-inbesteding
wordt de uitvoering van de taken bij een aan de gemeente gelieerde zelfstandige rechtspersoon belegt,
waarover de gemeente toezicht uitoefent als ware het een eigen dienstonderdeel - dit betreft de
opdrachtverlening en opdrachtgever. Voor wat betreft het dienstverleningspakket, constateren de
onderzoekers dat: "op de beleidsvelden waarop Spaarnelanden actief is zijn gemeentelijke beleidskaders
aanwezig" (zie: feitenrapportage, p.14). Daarnaast heeft de gemeente een kader vastgesteld voor hoe Haarlem
omgaat met verbonden partijen. Het onderzoek stelt dat "het college de raad conform de Nota Verbonden
partijen informeert" (feitenrapportage, p.39).
Spaarnelanden heeft als overheids-NV de mogelijkheid om 20% van zijn omzet voor andere opdrachtgevers dan
de aandeelhoudende gemeenten te genereren2. Hierover wordt vanzelfsprekend géén toezicht als ware een
eigen dienstonderdeel gevoerd. Oftewel het toezicht als ware een eigen dienstonderdeel als gevolg van de
quasi-inbesteding beperkt zich juist tot de gegunde opdracht, niet de eventuele marktactiviteiten die
Spaarnelanden ontplooit. Het college onderschrijft door dit onderscheid niet de stellingname dat er 'door
marktactiviteiten die buiten beleidskaders vallen (...) [er] een gat is gevallen in de democratische controle'
(conceptrapport, p.21).
Daarnaast vindt het college het algemene beeld dat resulteert uit het onderzoek géén recht doet aan de
inspanningen die de afgelopen jaren zijn gedaan om tot een actievere informatievoorziening, overleg en
dialoog te komen aangaande Spaarnelanden NV met de raad en tussen aandeelhouder en opdrachtgever.
Spaarnelanden legt tijdig en via toegankelijke rapportages periodiek verantwoording af aan de aandeelhouder
en opdrachtgever over de dienstverlening en gerealiseerde prestaties (zie p.34-35, feitenrapportage).
Daarnaast is er een driepartijenoverleg waarin de ambtelijk opdrachtgever, de ambtelijk aandeelhouder en de
directie van Spaarnelanden samen overleg voeren (zie p 43, feitenrapportage).
Het college onderschrijft echter het belang van de betrokkenheid van de raad t.b.v. de kaderstellende en
controlerende rol aangaande verbonden partijen en wilt zich inzetten om de effectiviteit van de governance in
de praktijk te verbeteren. Hiertoe zegt het college toe de raad naar de toekomst toe zorgvuldig te informeren
over politiek gevoelige bedrijfsmatige activiteiten uitgevoerd door Verbonden Partijen. Op 20 december 2018
is de commissie bestuur geïnformeerd dat de Nota Verbonden Partijen de tweede helft van dit jaar (2020)
wordt herzien (BBV 2018/837762). Hierbij zullen de aanbevelingen van de RKC in overweging worden genomen

Deze commerciële activiteiten worden gescheiden ondergebracht in een holdingstructuur met werkmaatschappijen. Deze
werkmaatschappijen van Spaarnelanden zijn hierbij gelijk elke andere commerciële partij en ondervinden geen voor- en
nadeel in bedrijfsvoering t.o.v. een ander commercieel bedrijf.
2
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en gaat aandacht uit naar de rol van Verbonden Partijen toebedeeld in de realisatie van gemeentelijke
ambities en doelen ten aanzien van duurzaamheid.

Aanbeveling 4: De RKC beveelt de raad aan in elk geval jaarlijks rapportages over de prestatieafspraken met
Spaarnelanden en de rapportage over de jaarstukken (met daarin de strategische aandeelhoudersbesluiten) te
agenderen.
Wij onderschrijven uw aanbeveling en adviseren de raad de jaarlijkse rapportages over de prestatieafspraken
met Spaarlanden en jaarstukken te agenderen, met dien verstande dat de prestatieafspraken betrekking
hebben op de DDO's/DVO en hiermee als basis dienen voor de controle op de juiste opdrachtuitvoering
(raadcommissie Beheer). De huidige rapportages aangaande de prestaties zijn op detail niveau, er is een
verbeterslag mogelijk om de rapportages over de prestaties bestuurlijk relevanter te maken. Vanuit
Spaarnelanden als Gemeente Haarlem is er inzet nodig om dit te bewerkstelligen, dit jaar wordt deze
ontwikkeling ingezet. De raadcommissie Bestuur ontvangt van het college - vanuit de actieve informatieplicht
- ter kennisname het jaarverslag van Spaarnelanden. Het is aan de raad om het jaarverslag al dan niet te
agenderen en de dialoog met het college aan te gaan.

Samenvattend
Spaarnelanden heeft de volle aandacht van het College. De aanbevelingen van de Rekenkamer
zijn relevant en onderstrepen de door dit College voorgenomen actualisatie van
de Nota Verbonden Partijen en bevestigen de wijze waarop het College en de gemeenteraad invulling geeft aan
het actief aandeelhouderschap.

Het college van burgemeester en wethouders,
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6.

Nawoord
De RKC is verheugd dat het college in zijn reactie waardering uitspreekt over de uitvoering van het
onderzoek en aangeeft alle aanbevelingen uit te zullen voeren. Het college gaat uitvoerig in op de
vier aanbevelingen die de RKC heeft geformuleerd en geeft aan dat Spaarnelanden de volle
aandacht heeft. De analyse van de RKC wordt door het college in een aantal gevallen niet gedeeld.
Op een paar punten gaan wij hieronder in:
Het college kondigt aan in 2020 de rollen van aandeelhouder en opdrachtgever te zullen scheiden.
Het college erkent dat het combineren van die rollen niet conform de kaderstelling is, maar is van
mening dat er geen aanleiding is om deze te scheiden. Wij merken hierbij op dat het rapport twee
concrete voorbeelden van botsende opdrachtgevers- en aandeelhoudersbelangen uit de afgelopen
periode benoemt die de RKC wel degelijk als dringende aanleiding beschouwt.
In de reactie op de aanbeveling over de statutenwijziging verwijst het college naar een passage in
de doelomschrijving die sinds de oprichting niet is gewijzigd. De RKC-bevinding richt zich echter op
de toevoeging in de doelomschrijving van N.V. van de onderdelen e) het beheren van wagen- en
materieelpark f). het beheren, exploiteren en verhuren van onroerende en roerende goederen, g)
het (op afstand) toezicht houden op beheren en bedienen van onroerende en roerende goederen
en h) het verlenen van transport- en vervoersdiensten. Deze toevoegingen moeten alsnog worden
onderbouwd. De dialoog die hierop met de raad wordt gevoerd zal richtinggevend zijn voor de
strategische ontwikkeling van Spaarnelanden.
In de door het college aangehaalde bespreking van de position paper uit 2016 staat de
veranderopgave voor Spaarnelanden inderdaad niet ter discussie. Commissieleden en wethouder
waren destijds echter ook allen van mening dat de ontwikkeling van marktactiviteiten niet moest
worden gezocht in verbreding van activiteiten, maar in focus op reeds aanwezige sterke punten.
In reactie op de aanbeveling van de RKC over het actualiseren van de Nota Verbonden Partijen,
stelt het college dat de gemeente vanzelfsprekend geen toezicht houdt als ware het een eigen
dienstonderdeel op de maximaal 20% marktactiviteiten van een overheids N.V. Dit is een onjuiste
stelling. De aanbestedende dienst (de gemeente Haarlem) moet effectief toezicht houden op de
overheids N.V. en doorslaggevende invloed hebben op zowel de strategische doelstellingen als op
de belangrijke beslissingen om te voldoen aan het toezichtscriterium voor quasi inbesteden1. Het
college doet dit namens de gemeente en de raad controleert het college hierop. De door het
college genoemde actievere informatievoorziening door Spaarnelanden over de activiteiten moet
met aandacht voor politiek/bestuurlijke risico’s door het college worden vertaald naar
raadsinformatie om de raad beter in positie te brengen.

1

Pianoo, Expertisecentrum Aanbesteden, stelt op basis van de uitspraak Hof van Justitie EU (C-15/13 18
mei 2014): Een gedeeltelijk toezicht (nl. een toezicht op slechts een deel van de werkzaamheden) is geen
toezicht zoals op de eigen diensten.
Ook het verruimen van het maatschappelijk doel van de N.V. wordt door Pianoo in dit verband als risico
benoemd.
https://www.pianoo.nl/nl/quasi-inbesteden-toezicht-criterium.
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1 Inleiding
1.1 Beknopte geschiedenis van Spaarnelanden
Op 1 januari 2005 verzelfstandigde Haarlem de gemeentelijke afdeling Reiniging, afvalverwijdering
en technische dienst (RATD). Redenen voor deze verzelfstandiging waren de toenemende
concurrentie die een aanscherping vereiste van de verhouding tussen de kwaliteit en kosten van
diensten.1 Bij deze strategische afweging kwam ook schaalvergroting door een eventuele
samenwerking met NV De Meerlanden aan bod. Dit bleek echter niet wenselijk omdat de risico’s
(verlenging contracten, bodemverontreiniging) als te groot werden ingeschat en omdat er sprake
was van incompatibiliteit in bestuurscultuur.2 Haarlem koos voor het opzetten van een eigen
overheids NV, hetgeen inhoudt dat het bedrijf volledig in overheidshanden is.3 Sinds de ambtelijke
fusie in 2018 functioneert Spaarnelanden als het verzelfstandigde afvalinzamelings- en beheer
openbare ruimte bedrijf van Haarlem en Zandvoort.

1.2 Achtergrond van dit rekenkameronderzoek
De kosten en prestaties van Spaarnelanden keren regelmatig terug bij de gemeenteraad als
onderwerp van gesprek. De rol van de raad lijkt daarbij niet altijd duidelijk. Mede naar aanleiding van
de discussie in de raad over de bestuurlijke rolverdeling bij overheids NV's (bij de behandeling van de
Kadernota 2018) en recente technische vragen vanuit de raad over de marktactiviteiten van
Spaarnelanden NV heeft de rekenkamercommissie van Haarlem (hierna: de rekenkamercommissie)
besloten onderzoek doen naar de governance bij Spaarnelanden. In dit onderzoek bedoelen we met
governance “de wijze van besturen”. Het huidige onderzoek richt zich specifiek op het functioneren
van de governance bij Spaarnelanden NV, maar is ook relevant voor de governance bij andere
verbonden partijen en in het bijzonder bij overheids NV’s waar de gemeente Haarlem
aandeelhouder van is (SRO en Werkpas).

1

Gemeente Haarlem, Kaderstelling toekomst RATD, (BIS 215875), 1 april 2003.
Gemeente Haarlem, Eeuwigdurend contract? Position Paper Herijking Spaarnelanden, Beantwoording motie Christenunie,
29 maart 2016.
3 NV staat voor naamloze vennootschap.
2
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1.3 Doel, hoofdvraag en deelvragen
Dit onderzoek beoogt praktische handvatten en aanbevelingen te geven om de governance in de
praktijk te versterken en de raad - binnen de geldende verantwoordelijkheden - beter in stelling te
brengen. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt:

In hoeverre is de governance bij Spaarnelanden N.V. formeel adequaat geregeld en
in de praktijk effectief?
De door de Rekenkamercommissie geformuleerde deelvragen zijn in bijlage 2 opgenomen. Deze zijn
als volgt geclusterd:
1. Governancestructuur: zijn alle governance-elementen aanwezig en adequaat en eigentijds
ingevuld? Te onderzoeken punten hierbij:
• Vastgestelde beleidskaders
• Verdeling verantwoordelijkheden/bevoegdheden, w.o. sturingsmogelijkheden van de raad
•
•
•
•
•
2.

3.

De prestatieafspraken
Werkwijze en procedures rond strategische / belangrijke besluiten, waaronder iZoofactiviteiten
Financiering en scheiding publieke - commerciële activiteiten
Risicobeheer
Functioneren toezicht

Rolinvulling: doet elk orgaan wat hij moet doen, is er oog voor de rol van anderen en voor het
grotere geheel? Te onderzoeken punten hierbij zijn onder meer de informatievoorziening
richting raad en de rolinvulling door college van B&W en gemeenteraad.
Relatie: is er vertrouwen tussen de sleutelpersonen en -spelers binnen en buiten de

vennootschap, zijn de onderlinge relaties goed (formeel en informeel)?
Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen hebben we gebruik gemaakt van een normenkader.
Dit normenkader is afgeleid van de gemeentelijke Nota Verbonden Partijen en moderne governanceinzichten met betrekking tot overheidsbedrijven, zoals dat geschetst wordt in hoofdstuk 2.

1.4 Afbakening
Dit onderzoek richt zich specifiek op het functioneren van de governance bij Spaarnelanden. Op
enkele punten gaat het rapport in op de governance bij andere organisaties, deze zijn echter alleen
op enkele deelaspecten beschreven.
Het onderzoek is te karakteriseren als een systeemonderzoek; het functioneren van de verschillende
governance-elementen (waaronder de sturing, de verantwoording en het toezicht) is onderzocht,
evenals het samenspel en de onderlinge verhoudingen tussen de organen en sleutelspelers in de
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relatie Spaarnelanden – gemeente. Een inhoudelijke toets van bijvoorbeeld het strategisch
meerjarenplan, het risicobeheer of een bedrijfseconomische beoordeling van initiatieven van
Spaarnelanden zoals iZoof Carsharing, iZoof Electric Taxi of Green Collecting valt buiten de scope van
dit onderzoek.

1.5 Onderzoeksopzet en -uitvoering
De governance-praktijk bij Spaarnelanden is in beeld gebracht via deskstudie (analyse van relevante
documenten zoals strategische plannen, jaarverslagen en begrotingen van Spaarnelanden, verslagen
van aandeelhouders- en Raad van Commissarissen-vergaderingen) en interviews met sleutelorganen
en -personen in de relatie gemeente en Spaarnelanden, waaronder een groepsgesprek met
raadsleden. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van geraadpleegde personen.
Aanvullend is een verdiepende casestudy uitgevoerd. Daarin is de governance rond de iZoofactiviteiten van Spaarnelanden onder de loep genomen en is de governance van Spaarnelanden
vergeleken met die bij SRO NV en drie met Spaarnelanden vergelijkbare overheids-NV’s in den lande,
te weten ACV (Ede en omgeving), DAR (Nijmegen en omgeving) en Irado (met als basis Vlaardingen
en Schiedam). In deze vergelijking is ingegaan op hoe de governance daar is ingericht, waarbij met
name ingezoomd is op de onderwerpen bedrijfsstrategie, commerciële activiteiten en rol van de
gemeenteraad (bijlage 6). Dit heeft aanvullende inzichten en leerpunten opgeleverd, die
meegenomen zijn in deze onderzoekrapportage.

1.6 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 schetst het referentiekader en gaat daarbij in op wat governance in de praktijk inhoudt.
Naast de Nota Verbonden Partijen passeren hier ook een aantal moderne governance-inzichten de
revue. Aan het einde van hoofdstuk 2 presenteren we het analysemodel waarmee we de governance
in beeld brengen en beoordelen.
De bevindingen komen aan bod in de hoofdstukken 3, 4 en 5. In hoofdstuk 3 behandelen we de
(formele) governancestructuur, in hoofdstuk 4 gaan we in op de rolinvulling en in hoofdstuk 5
behandelen we de relatie tussen sleutelfiguren en -organen in de relatie gemeente Haarlem en
Spaarnelanden NV.
De uitwerking van governance-elementen in hoofdstuk 3, 4 en 5 volgt een vaste structuur. Eerst
omschrijven we de gehanteerde norm, vervolgens volgt een beknopte feitelijke situatiebeschrijving
en de onderzoekers sluiten elke paragraaf af met een oordeel. Dit oordeel is aangegeven als:
+ draagt bij aan het realiseren van de gestelde normen of heeft een daaraan gerelateerd positief
effect op het functioneren van de governance;
± draagt niet wezenlijk positief of negatief bij aan het realiseren van de norm (neutraal effect) ,
maar is een aandachtspunt in het functioneren van de governance;
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-

heeft een negatief effect op het realiseren van de norm of een daaraan gerelateerd negatief
effect op het functioneren van de governance.
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2 Good governance
2.1 Wat is governance?
In dit onderzoek bedoelen we met governance “de wijze van besturen”. De Nota verbonden partijen
van de gemeente Haarlem spreekt over Good Governance4. Hierin worden op basis van de
Nederlandse code voor goed openbaar bestuur5 vier begrippen gedestilleerd die de kern vormen
voor de relatie met verbonden partijen, te weten sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht
houden. Deze vier kernelementen richten zich op de governancestructuur en zijn als volgt
uitgewerkt:6
Kernelement

Toelichting

Onderdelen

Sturen

•

Richting geven op basis van

•

Duidelijke beleidskaders

publieke doelen (wat wil de

•

Meerjarenplan verbonden partij

gemeente bereiken op een bepaald •

Prestatieafspraken en concrete doelen

beleidsterrein)

Helderheid over risico’s en

•

risicoverdeling
Beheersen

•

Ervoor zorgen dat de verbonden

•

partij de beleidsdoelstellingen en

Verantwoorden

•

•

Heldere bevoegdhedenverdeling (bijv
wat moet voorgelegd aan gemeente)

prestaties uit de vastgelegde

•

Regelmatige rapportages

afspraken realiseert

•

(bij)sturingsmogelijkheden

•

Financiering(svoorwaarden)

1) Verantwoording van verbonden

Ad 1

partij aan gemeente (college) over

•

Jaarrekening en verslag

met geld van gemeente

•

Benchmarking en audits

uitgevoerde taken

Ad 2

2) Verantwoording van college

•

richting gemeenteraad over de
taakuitvoering door verbonden
partij

Programmabegroting en jaarverslag
(Paragraaf verbonden partijen)

•

Specifieke/ aparte onderzoeken
(bijvoorbeeld doelmatigheidsonderzoek)

4

Gemeente Haarlem, Nota Verbonden partijen in Haarlem, Kaderstelling voor de omgang met verbonden partijen, januari
2015.
5 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederlandse code voor goed openbaar bestuur, 23 juni 2009.
6 Gemeente Haarlem, Bijlagen Nota Verbonden partijen in Haarlem, Kaderstelling voor de omgang met verbonden partijen,
januari 2015, bijlage 1 E) Onderhouden van een relatie, p12 en verder.
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Kernelement

Toelichting

Onderdelen

Toezicht houden

•

Waarborgen van de continuïteit

•

Financiële positie

van de organisatie

•

Orderportefeuille

In een overheids-NV wordt de

•

Personeel

toezichthoudende functie ingevuld

•

Relaties

•

door de Raad van
Commissarissen.

Als bindmiddel tussen deze structuurelementen noemt de Nota verbonden partijen vertrouwen:
“Zonder onderling vertrouwen houdt geen enkele relatie stand en kan geen van de rollen goed
worden vervuld. Vertrouwen is gebaseerd op aspecten als welwillendheid, transparantie, integriteit
en kwaliteit”.

2.2 Governancestructuur in een overheids-NV
Organen binnen een overheids-NV
De naamloze vennootschap is een privaatrechtelijke rechtsvorm, in tegenstelling tot de
gemeenschappelijke regeling die een publiekrechtelijke grondslag heeft. De organen binnen de NV
zijn wettelijk bepaald en de rollen en bevoegdheden in de oprichtingsakte (statuten) nader ingevuld.
Binnen een NV (of BV) gaat het doorgaans om de volgende organen:
• Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Deze rol wordt in een overheids-NV, conform
de Gemeentewet, ingevuld door het college van B&W. De aandeelhouders gaan over het
•

voortbestaan en kijken naar de lange termijn en de financiële en bestuurlijke belangen.
Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid, op de Raad van Bestuur en op de
algemene gang van zaken binnen de vennootschap. Ook is de RvC klankbord voor het
bestuur/directie van de onderneming. De RvC voert zijn taak onafhankelijk uit en dient te allen
tijde in het belang van de vennootschap en de onderneming te handelen. De Nota verbonden
partijen geeft daarbij aan dat de RvC bij voorkeur dient te bestaan uit onafhankelijke, niet aan

•

de aandeelhouders/gemeente(n) verbonden, deskundigen.
Raad van Bestuur. De vennootschap heeft een of meer bestuurders, die de onderneming
bestuurt/besturen. De (algemeen) directeur vormt alleen of samen met andere directieleden, de
Raad van Bestuur. De bestuurder (directeur) heeft een ruime eigenstandige bevoegdheid in het
leiden en aansturen van de onderneming en het uitvoeren van het beleid en aan de
onderneming opgedragen taken.

De formele taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bovengenoemde organen liggen
vast in het burgerlijk wetboek, specifieke zaken worden geregeld in de statuten en eventueel in een
aandeelhoudersovereenkomst. Hierin worden afspraken tussen aandeelhouders onderling
vastgelegd. In de statuten zijn bepalingen opgenomen waarbij bepaalde bevoegdheden bij een ander
orgaan worden gelegd of waarbij bepaalde beslissingen goedkeuring behoeven van een ander
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orgaan. Bij overheids-NV’s is het gebruikelijk dat strategische beslissingen bij de AvA zijn belegd.
Bijzondere besluiten over vervreemding of uitgifte van aandelen, benoeming van sleutelposities en
dergelijke behoeven vaak een gekwalificeerde meerderheid of unanimiteit.
Binnen de vennootschap wordt er aanvullend vaak gewerkt met reglementen (van orde) voor
directie en RvC waarin dieper ingegaan wordt op de uitoefening van bevoegdheden, onderlinge
verhoudingen en werkwijzes daarbij.

Dubbelrol gemeente
De gemeente heeft twee rollen richting de overheids-NV, die van aandeelhouder en die van
opdrachtgever. Als aandeelhouder let de gemeente op continuïteit (lange termijn) en rendement.
Relevante zaken hierbij zijn de strategie van het bedrijf, het verkrijgen van voldoende opdrachten,
een goed personeelsbeleid, een goede verhouding tussen vreemd en eigen vermogen. Als
opdrachtgever let de aandeelhouder op prijs/kwaliteit van uitvoering en dienstverlening. In het
college van B&W komen beide rollen samen. De Nota verbonden partijen geeft aan dat deze
dubbelrol in de praktijk vaak moeilijk te vervullen is door één persoon en dat dit “reden is om die
rollen te scheiden”. De Nota verbonden partijen stelt: “De beide rollen kunnen met elkaar
conflicteren: de opdrachtgever van een verbonden partij wil doorgaans zoveel mogelijk
werkzaamheden tegen zo min mogelijk kosten, terwijl de eigenaar gebaat is bij een zo hoog mogelijk
rendement. Dergelijke tegengestelde belangen zijn heel normaal en zelfs gezond voor alle
betrokkenen, mits de rollen door verschillende personen worden vervuld en iedereen zich bewust is
van zijn eigen én andermans rol. Overigens laat de scheiding van rollen onverlet dat het college van
burgemeester en wethouders naar buiten toe altijd als één geheel optreedt.” 7

Rol gemeenteraad
De raad heeft een kaderstellende en een controlerende rol. In de Nota verbonden Partijen is dit als
volgt omschreven:
“De kaderstellende rol komt voor verbonden partijen op twee manieren tot uitdrukking. Ten eerste
stelt de raad de algemene kaders vast voor hoe Haarlem omgaat met verbonden partijen: het
raambeleid. Ten tweede stelt de raad de doelstellingen op de diverse gemeentelijke beleidsterreinen
vast. Dat betekent dat voor de controlerende rol de politieke discussie zich kan toespitsen op de vraag
of het werken met de verbonden partij een goede manier is om de beleidsdoelen te behalen en of het
college zich daarbij goed van zijn taak kwijt. Belangrijke beleidswijzigingen van de verbonden partij
zullen dan ook aan de raad moeten worden voorgelegd”.
Ten opzichte van verbonden partijen in de vorm van een gemeenschappelijke regeling staat de
gemeenteraad in een overheids-NV op grotere afstand. Bij een gemeenschappelijke regeling moeten
begroting en jaarverslag - voorafgaand aan vaststelling - voor wensen en bedenkingen voorgelegd

7

Gemeente Haarlem, Nota Verbonden partijen in Haarlem, Kaderstelling voor de omgang met verbonden partijen, januari
2015.
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worden aan de gemeenteraad. Bij een overheids-NV is de formele oprichting aan het college en stelt
de aandeelhouder (het college) de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast. Wel is bij
oprichting van de onderneming of ingrijpende wijziging van statuten 8 een zienswijzeprocedure
(wensen en bedenkingen) bij de gemeenteraad aan de orde.

Ambtelijke organisatie
Om de bestuurlijke rollen goed te kunnen vervullen is een goede ambtelijke organisatie
onontbeerlijk. Binnen de gemeentelijke organisatie dient aan de opdrachtgeverkant sprake te zijn
van een accounthouder. Deze vult de opdrachtgeverrol in richting de overheids-NV. Zoals de Nota
verbonden partijen aangeeft weet deze accounthouder natuurlijk niet alles en zal hij binnen de
gemeentelijke organisatie waar nodig een beroep op vakinhoudelijke deskundigen doen. Daarnaast
dient er op aandeelhouderniveau ook een aanspreekpunt/ambtelijk adviseur te zijn. Vaak wordt
deze rol bij de afdeling financiën belegd.

2.3 Ontwikkelingen in governance
Het denken over governance staat niet stil. Naast modernisering en professionalisering van het
toezicht, is zichtbaar dat er meer oog is voor het samenspel tussen de verschillende organen en de
dialoog met en tussen stakeholders. Zonder volledig te willen zijn, duiden we hier als onderzoekers
een aantal belangrijke trends aan:
• Een onafhankelijke en non-politieke RvC is de standaard bij overheids-NV’s. Commissarissen
worden onafhankelijk en op basis van profielschetsen geworven.
• In het toezicht verschuift het accent van geformaliseerd toezicht (op basis van governancecodes en formele verantwoordelijkheden, wie moet wat doen en gebeurt dat ook) naar
waardengericht toezicht.9 Hierin is sprake van een bredere externe en maatschappelijke
oriëntatie, een sterkere klantfocus, integrale controles (op “hard” en “soft skills”) en een
accentverschuiving naar het zijn van sparringpartner voor de directie.
•

•

Colleges van B&W zijn zich bewust van de verschillende rollen (rolzuiverheid) en maken bewuste
afwegingen over de invulling van de aandeelhouder en opdrachtgeverrol. De overheidsaandeelhouder heeft een bredere focus dan het financiële rendement, de publieke
aandeelhouderwaarde vormt in toenemende mate het centrale referentiekader.
Meer gestructureerde en professionele aandacht voor risicoanalyse en -beheersing en controle
van systemen.

8

Volgens artikel 160 van de Gemeentewet is het college van burgemeester en wethouders (b&w) bevoegd
orgaan voor het nemen van een besluit tot de statutenwijziging van een verbonden partij. In artikel 169 lid 4 van de
Gemeentewet is bepaald dat b&w over de uitoefening van de bevoegdheid van artikel 160 de gemeenteraad vooraf inlicht
indien de raad daarom verzoekt of indien sprake is van ingrijpende gevolgen voor de gemeente en b&w geen besluit neemt
dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
9 Theo Schraven, Governance-University
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•

Horizontale in plaats van verticale sturing. In moderne governance-relaties ligt de nadruk niet
(alleen) op regels stellen en beheersbaarheid, maar veeleer op betrokkenheid, samenwerken,
verantwoorden en open communicatie.10

Bovenstaande punten maken duidelijk dat er naast een professionalisering van de
governancestructuur tegenwoordig meer aandacht is voor zachtere elementen in de governance: de
rolinvulling, onderlinge relaties, samenwerking met stakeholders, het bouwen aan vertrouwen.
Tegenkracht en dialoog
Een mooi voorbeeld van moderne governance is de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners.
Naast traditionele elementen ( Bestuur, Beheersen en Verantwoorden) introduceert deze code twee
nieuwe principes: “Tegenkracht” en “Dialoog”.
Tegenkracht staat voor een toezichthoudende en adviserende functie, naast of aanvullend op het
formele toezicht. Het gaat om het scherp houden van het bestuur, de blik te verruimen e.d.
Bijvoorbeeld via een raad van advies, peer group of extern audit committee. Dialoog staat voor het
principe dat de organisatie het contact opzoekt en de dialoog aangaat met alle betrokken
belanghebbenden. Dit om het functioneren en de samenwerking in de maatschappelijke omgeving
te verbeteren.

2.4 Functioneren in de praktijk
Bovenstaande beschouwing maakt duidelijk dat een goed functioneren van de governance rond een
overheidsNV afhangt van hoe de harde (formele) en zachte (informele) governance-elementen zijn
ingericht en in de praktijk functioneren. Bij de harde elementen gaat het om de
governancestructuur, bij de zachte elementen staan de rolinvulling en onderlinge relaties centraal.
Het functioneren in de praktijk hangt af van:
• Governancestructuur: zijn alle elementen aanwezig en adequaat/eigentijds ingevuld?
•
•

Rolinvulling: doet elk orgaan wat hij moet doen, is er oog voor de rol van anderen en voor het
grotere geheel?
Relaties: is er vertrouwen tussen de sleutelpersonen en -spelers binnen en buiten de
vennootschap, zijn de onderlinge relaties goed (formeel en informeel)?

Op basis van eigen kennis en ervaring hebben de onderzoekers het onderstaande model als
analysekader opgesteld (zie figuur 1). Structuur, rolinvulling en relatie moeten afzonderlijk op orde
zijn én ze moeten op elkaar afgestemd zijn. Het geheel is meer dan de som der delen. Als
bijvoorbeeld alleen de harde structuurelementen ingevuld zijn, maar de verschillende organen niet
goed samenwerken of de onderlinge relaties niet goed zijn, dan is er sprake van een suboptimaal

10

Brigitte Faber-de Lange, HAN
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(lees: matig) functioneren in de praktijk. In onderstaande figuur zijn per bol de kernelementen van
goed bestuur weergegeven.

Figuur 1.

Elementen van goed bestuur

In de hoofdstukken hierna lopen we de governance-elementen een voor een langs. In hoofdstuk 3
komt de governancestructuur aan de orde, in hoofdstuk 4 de rolinvulling en in hoofdstuk 5 de
relatie.
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3 Governancestructuur
In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre relevante elementen in de governancestructuur aanwezig
zijn en adequaat zijn ingevuld. Daarbij komen de structuurelementen, zoals ze aan het einde van
hoofdstuk 2 zijn benoemd, aan de orde. Om overzicht te krijgen, starten we met een algemene
beschrijving van de governancestructuur. Daarna lopen we de structuurelementen een voor een
langs. Elke paragraaf sluiten we af met een kernachtige beoordeling.

3.1 Algemeen overzicht
De gemeente is aandeelhouder en opdrachtgever van Spaarnelanden NV. Het college van B&W vult
deze rollen in. In figuur 2 is de gemeentelijke positie, ten opzichte van de vennootschap, uitgebeeld.

Figuur 2.

Overzicht governancestructuur Spaarnelanden NV.
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3.2 Gemeentelijke beleidskaders
Norm
•

De gemeente heeft een beleidskader vastgesteld voor hoe Haarlem omgaat met verbonden
partijen.

•

De gemeente heeft richtinggevende beleidskaders vastgesteld waarbinnen Spaarnelanden
opereert en activiteiten ontplooit.

Situatiebeschrijving
Voor een goede uitvoering is het nodig dat er duidelijke richtinggevende kaders zijn. Wat wordt van
Spaarnelanden verwacht en waar (aan welke doelen) moet Spaarnelanden een bijdrage aan leveren?
Beleidskader voor verbonden partijen
Haarlem beschikt over een Nota Verbonden Partijen, waarin kaders met betrekking tot verbonden
partijen, waaronder Spaarnelanden, zijn opgenomen. De belangrijkste hiervan zijn in het vorige
hoofdstuk toegelicht. Deze kaders hebben betrekking op de bevoegdheden, rol raad en college van
B&W en governance-inrichting. De Nota Verbonden Partijen gaat niet in op de (verwachte) rol en
bijdrage van Spaarnelanden of andere verbonden partijen bij de realisatie van publieke doelen. Het
coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018-2022, met verduurzaming, toekomstbestendigheid, lokale
initiatieven en innovatie als rode draad, gaat hier ook niet op in. Wij hebben geen document
aangetroffen met een inhoudelijke visie op rol en bijdrage van verbonden partijen aan belangrijke
gemeentelijke ambities en doelen. Ook andere overheden beschikken doorgaans niet over zo’n visie.
De “speelruimte” voor het bedrijf tussen ambities en doelen uit het Coalitieakkoord en de formele
opdracht aan Spaarnelanden (de domeindienst-verleningsovereenkomsten, DDO) is in
gemeentebeleid niet nader ingekleurd of geduid.
Beleidskader voor Spaarnelanden
Spaarnelanden NV heeft een breed dienstverleningspakket, dat diverse gemeentelijke
beleidsterreinen omvat of raakt (onder meer afvalbeheer, groenbeheer, infra, parkeren, mobiliteit,
duurzaamheid). Op deze terreinen heeft de gemeente beleid geformuleerd en door vertaald naar
DDO-en met Spaarnelanden. De concreetheid waarmee doelen en ambities zijn vastgelegd is per
veld echter verschillend. We lichten dit toe aan de hand van het domein ‘groen’. Eerder
constateerde de rekenkamercommissie bijvoorbeeld dat het in dat domein ontbrak aan concreet
geformuleerde ambities die met enige 'hardheid' beleidsmatig zijn vastgelegd. De inrichting van de
openbare ruimte wordt bepaald door een veelheid aan onderwerpen, zoals bebouwing, verkeer en
speelvoorzieningen. De realisatie van groen in dergelijke ontwikkelingen vraagt om duidelijke kaders
(bijvoorbeeld kwantitatieve normering) die zich kunnen meten met de minder vrijblijvende criteria
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zoals bijvoorbeeld parkeernormen.11 De raad toonde zich in 2018 ook kritisch over de het ontbreken
van integraal groenbeleid en plaatste kanttekeningen bij de uitvoering door Spaarnelanden.
Doelomschrijving in statuten
De kernactiviteit van Spaarnelanden is afval, reiniging en beheer van de openbare ruimte. In de
statuten komt een bredere doelomschrijving voor. Naast de afvalinzamelings, reinigings- en
beheertaken wordt ook genoemd: “in het algemeen, het verrichten van diensten die voorzien in de
behartiging van een openbaar belang”. Op zich is een ruimere doelomschrijving in de statuten
gebruikelijk. Opvallend is echter dat in de meest recente statutenwijziging een aantal expliciete
aanvullingen zijn gemaakt. Uit bestudering van de oude en de nieuwe statuten (zie bijlage 2) blijkt
dat onder meer de volgende activiteiten zijn toegevoegd aan de doelen van Spaarnelanden:
▪
▪
▪

het beheren, exploiteren en verhuren van onroerende en roerende goederen;
het (op afstand) toezicht houden op, beheren en bedienen van onroerende en roerende
goederen;
het verlenen van transport- en vervoersdiensten.

Casestudy iZoof
Met de statutenwijziging is vastgelegd dat Spaarnelanden zich bezig kan houden met het verhuren
van auto’s (deelautodienstverlening) en het vervoeren van bijvoorbeeld personen (taxidienst).
Uit de interviews en bestudeerde verslagen blijkt dat er binnen de gemeente (college, raad) en
binnen organen van de vennootschap (RvC, AvA) geen inhoudelijke discussie over de aanvullingen op
de doelomschrijving heeft plaatsgevonden. Betrokkenen geven daarbij aan dat de besluitvorming op
dat moment gedomineerd werd door de invulling van de zeggenschapsverhoudingen tussen Haarlem
en Zandvoort. Aanleiding voor de statutenwijziging was de toetreding van Zandvoort tot de NV. De
wijzigingen in de doelomschrijving kregen daardoor geen expliciete aandacht. Daarnaast geven
betrokkenen aan dat de inhoudelijke aanvullingen in lijn lagen met de wensen van de aandeelhouder
en dat de statutenwijziging op dit punt vooral juridisch-technisch van aard is. In paragraaf 3.3 gaan
we verder in op de vraag of het besluitvormingsproces over de statutenwijziging adequaat is
verlopen.

Bevinding onderzoekers
+ De Nota Verbonden Partijen bevat duidelijke kaders en richtlijnen voor de governance-inrichting,
-

11

rolverdeling raad-college en invulling van de relatie met Spaarnelanden.
Het ontbreekt aan een inhoudelijke visie op wat de gemeente van verbonden partijen verwacht
als het gaat om rol en bijdrage aan gemeentelijke ambities. Bij Spaarnelanden gaat het dan
vooral om de bijdrage aan gemeentelijke doelen op het gebied van duurzaamheid,
energietransitie en mobiliteit.

Rekenkamercommissie Haarlem, Openbaar Groen in Haarlem, Meer waarde met groen, augustus 2015.
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± Op de beleidsvelden waarop Spaarnelanden actief is zijn gemeentelijke beleidskaders aanwezig.
De concreetheid en bruikbaarheid daarvan voor opdrachtformulering (in de DDO-en) verschilt.
+ De AvA heeft met een besluit de statutenwijziging goedgekeurd. Activiteiten als iZoof Car Sharing
en iZoof Electric Taxi passen nu binnen de statutaire doelen van Spaarnelanden.
- Er is binnen het college van Haarlem, de AvA of de RvC geen inhoudelijke discussie geweest over
de toegevoegde doelen in de statuten.

3.3 Bevoegdhedenverdeling
Norm
•
•

•
•

Heldere bevoegdhedenverdeling tussen raad en college van B&W en het college handelt
overeenkomstig de bevoegdheden.
De gemeente maakt onderscheid in de aandeelhouderrol en de opdrachtgeverrol en vult beide
rollen op passende wijze in. Conform Nota Verbonden Partijen is sprake van een
functiescheiding op portefeuillehouderniveau.
De bevoegdheden van de organen van de NV zijn formeel vastgelegd in de statuten van de NV,
directiereglement, reglement RvC, et cetera.
Directie, AvA en RvC handelen conform de vastgelegde bevoegdheden.

Situatiebeschrijving
College en raad
Het college van B&W heeft, in tegenstelling tot de raad (zie hoofdstuk 2), sturende bevoegdheden in
de relatie met Spaarnelanden. Het college wijst een of twee wethouders aan om invulling te geven
aan de aandeelhoudende rol en de opdrachtgevende rol. Vanuit zijn aandeelhoudende rol heeft
deze wethouder, samen met zijn collega uit Zandvoort, zitting in de algemene vergadering van
aandeelhouders (AvA).
Het college is verantwoordelijk voor de informatievoorziening richting Raad en dient te bewaken dat
raad in stelling wordt gebracht als er in de kaderstelling (beleid, statuten) grote wijzigingen aan de
orde zijn. De informatievoorziening wordt conform de Nota Verbonden partijen ingevuld. De
raadcommissie Bestuur ontvangt van het college – vanuit de actieve informatieplicht - ter
kennisname het jaarverslag van Spaarnelanden.12 Het is aan de raad om het college aan de hand van
dit jaarverslag te controleren. Als NV is Spaarnelanden overigens verplicht het jaarverslag te
publiceren.
Het college dient te besluiten over wijzigingen in statuten en daarbij af te wegen of sprake is van
ingrijpende gevolgen voor de gemeente. Als dat zo is dient een statutenwijziging voor wensen en

12

Gemeente Haarlem, Notitie Jaarverslagen 2017 deelnemingen gemeente Haarlem, 2018/400977, ter kennisname aan de
raadscommissie Bestuur gezonden, raadscommissie Bestuur op 13 september 2018.
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bedenkingen aan de raad voorgelegd te worden. Bij de meest recente statutenwijziging is deze
procesgang niet op deze manier gevolgd. Op 21 december 2017 besloot de aandeelhouder Haarlem
– toen nog als enig aandeelhouder – om de statuten van Spaarnelanden te wijzigen.13 De reden voor
de statutenwijziging was de toetreding van Zandvoort als aandeelhouder. Het college van Haarlem
had de raad bij de besluitvorming over de ambtelijke fusie geïnformeerd over de noodzaak van een
statutenwijziging. Ten tijde van de besluitvorming over de ambtelijke fusie door de raad – op 22 juni
2017 – lag er echter nog geen wijzigingsvoorstel voor de statuten. Het college heeft de raad niet
vooraf geraadpleegd of geïnformeerd over de precieze tekstwijziging in de statuten. Voor een
belangrijk deel betreft dit een juridisch-technische kwestie over de aandelen- en
zeggenschapsverhoudingen en was dit, volgens betrokkenen aan aandeelhouderzijde, minder
relevant voor de raad van Haarlem.
Aandeelhouder- en opdrachtgeverrol
Uit interviews en verslagen blijkt dat bestuur en ambtelijke organisatie nadrukkelijk onderscheid
maken tussen beide rollen. Sturing en verantwoording lopen in de praktijk ook langs deze lijnen.
Vanuit het oogpunt van transparantie en duidelijke rolverdeling is het gebruikelijk dat binnen een
college van B&W de rollen van aandeelhouder en opdrachtgever verdeeld zijn over twee
wethouders. Dat is ook in Haarlem het uitgangspunt.14 Het in 2018 aangetreden college besloot
echter af te wijken van dit kader en de verantwoordelijkheden bij één wethouder te beleggen. De
reden van het college hiervoor is dat het college beide verantwoordelijkheden heeft, dat het college
bij specifieke kwesties steeds een integrale afweging moet maken en dat het in dat licht praktisch is
om de twee verantwoordelijkheden bij één wethouder te beleggen.15 De aandeelhouder- en
opdrachtgeverrollen kwamen bij één wethouder te liggen. In juli 2018 diende een fractie een motie
in om de deze rollen te scheiden omdat het zou kunnen leiden tot belangenconflicten. Deze motie
werd echter niet aangenomen.
Vergelijking met SRO
Vanuit het college vult één wethouder de aandeelhouder- en opdrachtgeverrol in voor SRO. Voor
zowel Spaarnelanden als SRO wijkt het college daarmee af van de algemene lijn zoals vastgelegd in
de nota Verbonden partijen (zie bijlage 4).
Vergelijking met andere afvalbedrijven
Het verschilt per gemeente of wethouders de aandeelhouder- en opdrachtgeverrol tegelijk
vervullen, dan wel dat de rollen door twee wethouders worden ingevuld. Dit wordt door ieder
college van de deelnemende gemeenten voor zich bepaald. Bij ACV en DAR verschilt het per

13

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering van de algemene vergadering van
Spaarnelanden N.V., 21 december 2017.
14 Gemeente Haarlem, Verbonden partijen in Haarlem, Kaderstelling voor de omgang met verbonden partijen, januari 2015,
p4: “Waar sprake is van meerdere rollen van de gemeente, zoals een eigenaars en opdrachtgeversrol bij vennootschappen,
worden deze rollen zoveel mogelijk door verschillende collegeleden vervuld.”
15 Gemeente Haarlem, Overzicht moties en amendementen Kadernota 2018, 12 juli 2018, advies college bij motie 2.40
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gemeente. Bij Irado is bij de deelnemende gemeenten een eenduidige lijn van functiescheiding in
aandeelhouder- en opdrachtgeverrol te herkennen (zie bijlage 5).
Organen NV
De AvA van Spaarnelanden is een belangrijk sturend en controlerend orgaan. Deze AvA komt
verplicht minimaal eenmaal per jaar en in de praktijk twee keer per jaar bijeen:
▪ in april om de jaarrekening van het voorgaande jaar vast te stellen; 16 17
▪

in december om de begroting en beleidsvoornemens te bespreken.

De AvA besluit over strategische keuzes van Spaarnelanden, over de benoeming van leden van de
RvC, over de benoeming van de directie, over de vaststelling van de jaarrekening en over
statutenwijzigingen. De AvA houdt toezicht vanuit het belang van de twee aandeelhoudende
gemeenten.
Uit verslagen van de AvA blijkt dat bevoegdheden in praktijk ook worden gevolgd. Directie en RvC
letten er daarbij op dat besluiten die door AvA moeten worden genomen ook aan de AvA worden
voorgelegd. Projectvoorstellen voor belangrijke nieuwe activiteiten rond iZoof zijn bijvoorbeeld
actief ter goedkeuring aan de AvA voorgelegd. De nieuwe bedrijfsstrategie, die in ontwikkeling is,
wordt uiteindelijk ook door de AvA vastgesteld.
Vergelijking met SRO
Net als bij Spaarnelanden liggen bij SRO belangrijke besluiten statutair bij de AvA van SRO. De
bevoegdhedenstructuur rond investeringen is in 2018 onder de loep genomen en aangescherpt.18
Onder meer is helder vastgelegd dat de AvA van SRO altijd moet worden betrokken als sprake is van
een verhoogd risicoprofiel voor de aandeelhoudende gemeenten (Haarlem, Amersfoort) of als er
voorstellen liggen voor activiteiten buiten de publieke sector (zie bijlage 4).
De RvC houdt onafhankelijk toezicht vanuit het belang van het bedrijf. In de statuten en in het
reglement van de RvC is vastgelegd dat de RvC toezicht houdt op het beleid van de directie en op de
algemene gang van zaken van Spaarnelanden en dat de RvC de directie met raad bijstaat.19 20 De RvC
heeft een eigen verantwoordelijkheid. Het is dus niet zo dat de RvC namens de AvA controle
uitoefent.21 De RvC bestaat uit drie deskundige leden, die via een openbare procedure zijn
geworven. In de statuten is vastgelegd dat de RvC minimaal elke drie maanden vergadert.22 In 2018
vonden vijf vergaderingen van de RvC plaats. Ook is het gebruikelijk dat de RvC aanwezig is bij de

16

Spaarnelanden, Statuten(wijziging) Spaarnelanden NV, 31 december 2017, artikel 33.1.
Spaarnelanden, Reglement Raad van Commissarissen, 23 januari 2013, artikel 18.
18 SRO, Memo aan aandeelhouders, afspraken over contractering en governance verbonden partijen, 9 april 2018.
19 Spaarnelanden, Statuten(wijziging) Spaarnelanden NV, 31 december 2017, artikel 18.3.
20 Spaarnelanden, Reglement Raad van Commissarissen, 23 januari 2013.
21 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Notitie Advisering governance Spaarnelanden NV na toetreding Zandvoort, 8 mei 2017.
22 Spaarnelanden, Statuten(wijziging) Spaarnelanden NV, 31 december 2017, artikel 27.3
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vergadering van de AvA. De voorzitter van de RvC zit de AvA-vergaderingen voor. In de
vergaderingen van de RvC in 2018 zijn met de directie de jaarrekening 2017, de rapportages 2018, de
begroting 2019 en overige informatie besproken en besluiten genomen. De samenwerking met de
gemeente Zandvoort, de corporate governance structuur, de strategie voor de toekomst en de
ontwikkeling van de managementstructuur hadden in het bijzonder de aandacht van de RvC.23
Op dit moment kent Spaarnelanden één statutair directeur.24 De taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in het
directiereglement.25 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De directeur
legt verantwoording af aan de RvC over onder meer de strategie, de bedrijfsvoering, de jaarrekening
en de begroting. De directeur verantwoordt zich op hoofdlijnen over dezelfde aspecten richting de
AvA. Ten slotte vormen Haarlem en Zandvoort ook de belangrijkste opdrachtgevers van
Spaarnelanden en vindt ook verantwoording richting deze opdrachtgevers plaats over de uitvoering
van de domeindienstverleningsovereenkomsten (DDO) met Haarlem en de
dienstverleningsovereenkomst met Zandvoort.
Ambtelijk is er onderscheid tussen de ambtelijk opdrachtgeverrol, die toeziet op de uitvoering van de
DDO-en door Spaarnelanden en de ambtelijke aandeelhouderrol die de wethouder adviseert over
aandeelhouderkwesties. Om zaken te bespreken die zowel de opdrachtgever- als ook de
aandeelhouderrol raken, is recentelijk het zogeheten driepartijenoverleg ingesteld. Deelnemers aan
het driepartijenoverleg zijn:
▪ directeur Spaarnelanden
▪ directeur fysiek domein (ambtelijk opdrachtgeverrol)
▪

concerncontroller (ambtelijk aandeelhouderrol)

Vergelijking met andere afvalbedrijven
De governancestructuur van Spaarnelanden komt grotendeels overeen met die van ACV, DAR en
Irado (zie bijlage 5). Dit zijn ook overheids-NV’s, met een onafhankelijke RvC en één directeur. Een
verschil is het aantal aandeelhoudende gemeenten. De situatie zoals bij Spaarnelanden, waarbij één
gemeente 90% van de aandelen heeft, wijkt af van hetgeen gebruikelijk is bij overheids-NV’s in deze
branche (zie bijlage 5).

Bevindingen onderzoekers
+ De formele governancestructuur is degelijk ingericht, met duidelijke bevoegdheden en
verantwoordelijkheden voor raad en college.
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Spaarnelanden, Jaarverslag 2018, 16 april 2019.
Spaarnelanden, Statuten(wijziging) Spaarnelanden NV, 31 december 2017, artikel 18.2.
25 Spaarnelanden, Directiereglement, 17 december 2017.
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+ Het College handelt in het algemeen volgens de bevoegdheden en informeert de raad indien
nodig. Over de zeggenschapsverhoudingen, in verband met de toetreding van Zandvoort tot de
NV, heeft uitgebreide informatie-uitwisseling met en discussie in de raad plaatsgevonden.
- De besluitvorming over de statutenwijziging is niet adequaat verlopen:
• Het is aan het college om te besluiten tot een statutenwijziging (Gemeentewet), maar het is
niet duidelijk in hoeverre het college een dergelijk besluit heeft genomen.
Het is aan het college om af te wegen of, in verband met mogelijk ingrijpende gevolgen voor

•

de gemeente, een wensen en bedenkingen-procedure aan de orde is bij de raad
(Gemeentewet). Deze afweging is niet expliciet gemaakt
•

Het college heeft de raad niet expliciet geïnformeerd over de wijziging in de doelformulering
van Spaarnelanden.

+ De inrichting van de organen van de NV is conform de statuten.
+ Voor het functioneren van de RvC en de directie zijn reglementen vastgesteld.
Specifiek met betrekking tot de rolscheiding:
+ Het college werkt vanuit een integrale afweging en heeft oog voor de verschillende rollen en het
beperken van bestuurlijke drukte.
- Het college wijkt bij twee van de drie vennootschappen waar de gemeente (indirect) een groot
belang in heeft, af van het uitgangspunt dat de aandeelhouder- en opdrachtgeverrol door
verschillende portefeuillehouders ingevuld worden. Een dergelijke rolvermenging kan praktische
voordelen opleveren, voor zover er intern geen discussie is over aandeelhouder- versus
opdrachtgeverbelangen. In Haarlem is bij Spaarnelanden echter sprake van een dergelijke
discussie (zie hoofdstuk 4).
+ De portefeuillehouder heeft expliciet kenbaar gemaakt dat in geval van discussie hij de
aandeelhouderrol overdraagt aan een collega-wethouder.

3.4 Bedrijfsstrategie
Norm
•

Spaarnelanden beschikt over een door de aandeelhouder gedragen en actueel meerjarenplan
waarin de koers (doelen, ontwikkelrichtingen) voor de komende jaren is aangegeven.

Situatiebeschrijving
De directie van Spaarnelanden is in 2018 en 2019 bezig met een strategieontwikkelingstraject. In die
periode is duidelijk geworden dat de missie van Spaarnelanden NV gaandeweg aan het verschuiven
is:
▪ OUD: Spaarnelanden is maatschappelijk partner van overheden, burgers en bedrijven bij het
creëren én duurzaam onderhouden van veilige en schone leefomgevingen
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▪

NIEUW: Spaarnelanden wil de motor zijn voor een duurzame en plezierige leefomgeving voor
burgers en bedrijven, nu en voor de toekomst.26

Uit de invulling van deze missie blijkt dat Spaarnelanden zijn taak breder ziet dan het feitelijke
beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Er is begin 2019, op basis van een intern traject, in
concept een nieuw strategiedocument opgesteld.27 De RvC en de AvA hebben dit strategiedocument
nog niet vastgesteld. Uit het concept wordt duidelijk dat Spaarnelanden voor zichzelf een opgave ziet
om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Thema’s als luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en
duurzame mobiliteit spelen daarbij een belangrijke rol. Het bedrijf streeft naar duurzaamheid en
sociale innovatie en zet daarbij in op innovaties die verder reiken dan de oorspronkelijke
kernactiviteiten. Het kan leiden tot nieuwe diensten voor nieuwe markten. Deze nieuwe diensten en
markten zijn in de visie van het bedrijf (directie, RvC en aandeelhouder) van groot belang voor de
publieke waarde en financiële positie van het bedrijf in de toekomst. In interviews wordt daarbij
aangegeven dat andere ontwikkelrichtingen, zoals bijvoorbeeld verdere schaalvergroting (aansluiting
van andere gemeenten) of verdere taakverbreding in het beheer, niet realistisch zijn of beperkte
mogelijkheden bieden. In de concept-strategie worden de verschillende mogelijke
ontwikkelrichtingen overigens niet afgewogen of onderbouwd.
Spaarnelanden wil door middel van pilots verkennen in hoeverre nieuwe activiteiten passen bij de
kernactiviteit van het bedrijf. Daarbij geeft Spaarnelanden prioriteit aan het thema duurzame
mobiliteit. Dit is volgens het bedrijf het meest kansrijke thema en ook het thema waar het bedrijf het
vaakst als strategisch partner over wordt benaderd. Het gaat om de volgende innovaties die voor
een deel al in pilot-vorm operationeel zijn:
▪
▪

Elektrificatie van de taximarkt via een social enterprise (iZoof Electric Taxi)
Geregisseerd 100% EV-deelvervoer (iZoof Carsharing)

▪
▪

Laadinfrastructuur bedrijfsterrein
Pilot elektrische batterijeninzameling (met Stibat)

▪
▪

Pilot Green collecting
Smart city room

Casestudy iZoof
Het initiatief voor iZoof komt vanuit het bedrijf en vanuit de aandeelhouder. Spaarnelanden heeft te
maken met relatief veel oudere medewerkers die niet meer of minder goed binnen Spaarnelanden
ingezet kunnen worden. Deze zouden wel weer ingezet kunnen worden in de Electric Taxi. Het
(vorige) college heeft Spaarnelanden in het algemeen gestimuleerd om meer commerciële omzet te
generen tot het maximum van 20% van de omzet. De aandeelhouder heeft het idee van een pilot op
het gebied van elektrisch deelvervoer met een vereniging van eigenaren (VVE) van woningen in een

26
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Spaarnelanden, Jaarverslag Spaarnelanden 2018, 16 april 2019.
Spaarnelanden, strategische visie & koers, Toekomstbestendig Spaarnelanden, nog niet vastgesteld concept, januari 2019.
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AvA geopperd. In bijlage 3 wordt in een factsheet dieper op achtergrond, status en
(tussen)resultaten van de iZoof-projecten ingegaan.
Vergelijking met andere afvalbedrijven
De vergelijkbare afvalbedrijven ACV, DAR en Irado richten zich op hun kernactiviteiten
afvalinzameling en beheer openbare ruimte. Doorontwikkeling en innovaties moeten aansluiten op
deze kernactiviteiten. Zij hebben geen intentie om vervoer- en mobiliteitsdiensten te ontwikkelen
(zie bijlage 6). De vergelijkbare afvalbedrijven ACV, DAR en Irado hebben bij de ontwikkeling van hun
bedrijfsstrategie de portefeuillehouders en de ambtelijk opdrachtgevers inhoudelijk betrokken.
Raadsleden zijn niet standaard aan de voorkant betrokken, in de fase van besluitvorming zijn raden
in sommige gevallen wel geïnformeerd of uitgenodigd te reageren.

Bevinding onderzoekers
+ Spaarnelanden ontwikkelt momenteel een nieuwe bedrijfsstrategie en kijkt in haar
meerjarenplan ook kritisch naar zichzelf en naar de eigen sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen. In de organisatie zitten een aantal ontwikkelpunten waar Spaarnelanden mee aan
de slag gaat.
+ De directie van Spaarnelanden NV toont zich initiatiefrijk en innovatiegericht en is intrinsiek
gemotiveerd om bij te dragen aan duurzaamheid, klimaat en sociale doelen in Haarlem.
- Bij het opstellen van de conceptstrategie heeft Spaarnelanden belangrijke stakeholders
(opdrachtgever gemeente Haarlem, gemeenteraad) niet vooraf betrokken. Dit is niet in lijn met
de uitgangspunten in de governance code. Formeel is de NV niet verplicht de raad te betrekken,
maar denkend vanuit het governancebeginsel dialoog én gelet op het feit dat een duidelijke visie
van de gemeente op de rol van Spaarnelanden bij thema’s als duurzame mobiliteit ontbreekt, zou
het passend zijn als de gemeenteraad wel bij de strategieontwikkeling wordt betrokken.
-

Hoewel aandeelhouder en RvC daarmee hebben ingestemd en de statuten hiervoor de ruimte
bieden, voert Spaarnelanden momenteel enkele pilotprojecten uit, zonder dat daar een
vastgestelde beleidsmatige basis onder ligt.

3.5 Prestatie-afspraken
Norm
•

Vastgestelde actuele dienstverleningsovereenkomsten met heldere prestatie-afspraken en
voldoende stuurmogelijkheden.

Situatiebeschrijving
Er zijn prestatieafspraken en doelen geformuleerd voor de dienstverlening die aan Spaarnelanden is
opgedragen. Deze staan in de domeindienstverleningsovereenkomsten (DDO-en). Waar mogelijk zijn
de doelen volgens landelijke CROW-systematiek kwantitatief (in termen van beeldkwaliteit)
geformuleerd. Deze zijn vastgelegd in de vier DDO-en tussen de gemeente en Spaarnelanden. Als
opdrachtgever controleert de afdeling BBOR of de operationele uitvoering door Spaarnelanden
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conform de in de DDO aangegeven kwaliteitsniveaus is. De opdrachtgever is daar strikt in. In die zin
is de aansturing niet anders dan bij de marktpartijen die een DDO uitvoeren.
In de DDO-en en onderliggende uitvoeringsplannen zijn afspraken vastgelegd over schouwrondes en
kwaliteitscontroles. Ook is de procedure/procesgang beschreven als de afgesproken kwaliteit niet
wordt gehaald.
Spaarnelanden kreeg met ingang van 2015 de volgende vier domeinen gegund:
1.
2.

verhardingen
groen en spelen

3.
4.

afval en reiniging
parkeren

Deze gunning hield ook in dat een deel van het domein ‘riolering en grondwater’ en het domein
‘kunstwerken en oevers’ werden weggehaald bij Spaarnelanden en overgingen naar marktpartijen.
Spaarnelanden kreeg echter extra taken in de domeinen ‘verhardingen’ en ‘groen en spelen’.28 Elke
DDO werd aangegaan voor vier jaar, met een verlengingsmogelijkheid van twee jaar. Zoals
afgesproken met de raad evalueerde het college de werkwijze met de DDO-en. Over Spaarnelanden
concludeerde de gemeente: “Het bedrijf Spaarnelanden neemt, als dochteronderneming van de
gemeente, een bijzondere positie in en heeft aangegeven dat het bedrijf langer de tijd nodig heeft
voordat volledig aan de resultaat- en de procesafspraken uit de DDO’s voldaan kan worden. Ook
vanuit gemeentezijde is er een dubbelrol als aandeelhouder en opdrachtgever. De samenwerking en
het meer op één lijn krijgen van de verschillende rollen die gemeente en Spaarnelanden hebben
wordt inmiddels opgepakt. In de terugblik valt dan ook op dat de beelden van de gemeente en
Spaarnelanden niet overeenkomen over de ervaren samenwerking en het bereikte resultaat tot nu
toe.” 29
Het college gaf daarop aan met Spaarnelanden verder in te zetten op verbetering van de
samenwerking en het versterken van de stijgende leercurve. Uit gesprekken blijkt dat de
opdrachtgever constateert dat de uitvoering door Spaarnelanden in de basis goed verloopt, maar dat
er ten aanzien van operationele verbeteringen hogere verwachtingen zijn.
Er spelen daarnaast twee discussies tussen de gemeente Haarlem (ambtelijk opdrachtgever) en
Spaarnelanden:
1) Er was ten tijde van dit onderzoek nog geen duidelijkheid over de opdrachtsom voor 2019. Een
in opdracht van Spaarnelanden uitgevoerd onderzoek naar marktconformiteit wees uit voor de
uitvoering van de DDO € 1,6 mln. meer nodig is om te kunnen voldoen aan de contracteisen.30
Ook waren er verschillen van inzicht tussen de ambtelijk opdrachtgever en Spaarnelanden over

28

Gemeente Haarlem, Uitwerking beheer- en onderhoudscontracten, Registratienummer: GOB/2014/266824, 2014.
Gemeente Haarlem, Evaluatie contracten dagelijks beheer 2014-2016, 6 oktober 2016.
30 Dit onderzoek uitgevoerd door de Spa-groep is aangeduid in meerdere gesprekken en in notulen van de RvC (1 november
2017). Het rapport van dit onderzoek was niet beschikbaar voor dit rekenkameronderzoek.
29
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de berekeningsmethodiek van de opdrachtsom voor de DDO-en. Per 1 januari 2019 zijn de
DDO-en verlengd, maar hierin was onvoldoende helder vastgelegd wat het uitgangspunt voor de
berekening van de bedragen was. Aangezien in de voorgaande jaren verschillende jaar bedragen
waren gehanteerd, waren er verschillende interpretaties ontstaan.
2) Er is een discussie over de administratieve verplichtingen waar Spaarnelanden conform de DDO
aan dient te voldoen. Hierbij wordt gedoeld op inspecties, controles, verificaties en rapportages.
Deze administratieve verplichtingen leiden volgens Spaarnelanden tot hoge kosten. De
controller van de gemeente heeft dit onderzocht en kwam tot de bevinding dat de rapportage
minder stuurinformatie bevatte dan de controller wenselijk achtte. De controller stelde ook dat
de ambtelijk opdrachtgever niet veel deed met de rapportages, maar de ambtelijk
opdrachtgever was het daar niet mee eens aangezien de ambtelijke organisatie de informatie
wel gebruikte voor operationele gesprekken. Spaarnelanden streeft, daarin ondersteund door
de ambtelijk aandeelhouder, naar een verlichting van de rapportageverplichtingen. Dit wordt
aangeduid met het streven naar een Lean DDO.
Over beide discussiepunten liepen ten tijde van dit onderzoek nog gesprekken tussen de ambtelijk
opdrachtgever en Spaarnelanden. Deze kwestie kwam ook in het driepartijenoverleg en in de AvA
aan de orde (zie ook paragraaf 3.2 en 3.3) 31 32, maar tot een oplossing heeft dit nog niet geleid.
Niettemin heeft het college eind 2018 de acht DDO-en, waaronder de vier van Spaarnelanden,
verlengd met twee jaar.33

Bevinding onderzoekers
+ Er zijn kwaliteits- en prestatieafspraken over de dienstverlening in de DDO-en opgenomen die als
-

basis dienen voor de controle op de juiste opdrachtuitvoering.
Tussen opdrachtgever en Spaarnelanden loopt een langdurige discussie over de hoogte van de
opdrachtsom voor 2019 en 2020 en de administratieve verplichtingen uit de DDO-en. Deze
hebben een effect op de relatie (zie hoofdstuk 4).

3.6 Risicobeheer
Norm
•
•

Het bedrijf voert periodiek een risico-inventarisatie uit en geeft hier inzicht in.
Er is sprake van professioneel risicobeheer, er wordt gestuurd op het minimaliseren en
beheersen van risico’s.

Situatiebeschrijving

31

Driepartijenoverleg: Overleg tussen de ambtelijk opdrachtgever, de ambtelijk aandeelhouder en de directie van
Spaarnelanden.
32 Spaarnelanden, Notulen AvA, 15 mei 2018 en 13 december 2018.
33 Gemeente Haarlem, Collegebesluit, 18 december 2018.
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Risicobeheer Spaarnelanden
Spaarnelanden monitort de risico’s en tracht deze te beheersen door inzet van beheersmaatregelen.
Spaarnelanden houdt een risicoregister en een verbeterregister bij in het kader van de ISO-9001
norm. Het bedrijf rapporteert de risico’s periodiek aan de RvC en aan de AvA. De raadscommissie
Bestuur ontvangt ter kennisneming het financieel jaarverslag van Spaarnelanden waarin een
risicoparagraaf is opgenomen. Het meest recente financieel jaarverslag vermeldt de volgende risico’s
(samengevat):
▪ Onduidelijkheid over de identiteit. Spaarnelanden is afhankelijk van de inbesteding door de
gemeente. Tegelijk beschouwt de gemeente (als opdrachtgever) Spaarnelanden in zeker opzicht
als een marktpartij. Echter, marktpartijen hebben een bredere opdrachtenportefeuille en
kunnen een andere prijsstelling hanteren (geen overgenomen personeelsbestand). Door

▪

activiteiten op de commerciële markt, richt Spaarnelanden zich op een grotere portefeuille met
meer omzet. Daarnaast is het toetreden van Zandvoort te zien als een beheersmaatregel.
Het verlies van gemeente als contractpartner. Het niet verlengen van een DDO door de
gemeente Haarlem kan de continuïteit van Spaarnelanden in gevaar brengen. Spaarnelanden
heeft in 2017 met behulp van een extern en onafhankelijk bureau de bestaande DDO’s laten
benchmarken met andere gemeentelijke organisaties en aannemers. Uit het onderzoek komt
naar voren dat de DDO bedragen onvoldoende zijn om kosten van de domeinen te dekken. Het
totaal berekende tekort bedraagt volgens Spaarnelanden € 1,6 miljoen34. Met de gemeente
Haarlem is in 2018 ambtelijk een samenwerking gestart in de vorm van een werkgroep om deze
benchmarking te beoordelen.

▪

▪

Kwaliteit primair proces. De kwaliteit van de geleverde prestaties beïnvloeden de tevredenheid
van de gemeenten en de bedrijven die bij ons klant zijn. Spaarnelanden zet in op beheersing van
deze risico’s door gecertificeerde kwaliteits- en veiligheidssystemen (ISO 9001, VCA***).
Automatisering. Om deze risico’s te beheersen vernieuwt Spaarnelanden ICT-applicaties en zijn
er back-upfaciliteiten en noodstroomvoorzieningen ingericht.
Financiële verslaggevingsrisico’s. Een stelsel van functiescheidingen en andere interne

▪

controlemaatregelen vormen beheersmaatregelen.
Compliance. Spaarnelanden is zich ervan bewust dat integriteitskwesties ernstige imagoschade

▪

kunnen veroorzaken, niet alleen voor Spaarnelanden zelf, maar ook voor de gemeente. De
corporate governance code en een zero-tolerance beleid vormen beheersmaatregelen.
Risico’s commerciële activiteiten
De risico’s van commerciële activiteiten zijn in bovenstaande inventarisatie niet expliciet benoemd.
In financiële zin, kijkend naar omzet, is vooral het verlies aan omzet bij de inzameling van
bedrijfsafval een potentieel risico. Ten aanzien van risicobeheer is relevant dat de directie
momenteel, in opdracht van RvC en aandeelhouder, werkt aan een plan om de commerciële
activiteiten te bundelen en in aparte werkmaatschappijen onder brengen (zie verder paragraaf 3.7).
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Begroting Spaarnelanden 2018.
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Casestudy iZoof
De financiële omvang van de iZoof-activiteiten is op dit moment nog beperkt, omdat het om pilots
gaat. Besluitvorming over bestendiging van deze activiteiten vindt naar verwachting eind dit jaar
plaats, op basis van uitgewerkte businesscases (gevuld met data uit de pilots). RvC en aandeelhouder
geven hierbij aan nadrukkelijk ook de risico’s te zullen meewegen. De iZoof-activiteiten vragen
relatief veel managementaandacht.
Risicobeheer gemeente
De gemeente hanteert bij de programmabegroting en bij de jaarrekening een
risicoclassificatiemethodiek voor verbonden partijen.35 Met deze methodiek geeft het college inzicht
in hoe intensief de toezichtrelatie van de gemeente moet zijn om te waarborgen dat de gemeente
haar doelstellingen realiseert. De gemeente hanteert de volgende categorieën:
▪ normaal toezicht (scores tot 25 punten);
▪ verhoogd toezicht (scores tussen de 25 en 35 punten);
▪ intensief toezicht (meer dan 35 punten).
De meest recente score van Spaarnelanden is 22,63, waarmee Spaarnelanden onder het regime van
normaal toezicht valt. Uit annotaties ten behoeve van aandeelhoudersvergaderingen blijkt dat de
ambtelijk aandeelhouder de vinger legt op financiële aspecten en risico’s van activiteiten en
bedrijfsvoering van Spaarnelanden. Speciale aandacht daarbij krijgen de kwesties die in
opdrachtgever-lijn tussen Haarlem en Spaarnelanden spelen (tekortschietende opdrachtsom,
lastendruk administratieve verplichtingen). Hierin schuilt volgens de aandeelhouder een belangrijk
continuïteitsrisico.

Bevinding onderzoekers
+ Risico’s worden geïnventariseerd en Spaarnelanden geeft er in het algemeen blijk van aandacht
te hebben voor risico’s en beheersmaatregelen. Ook de RvC monitort de risico’s van het bedrijf.
+ Binnen de gemeente (aandeelhouderzijde) is er in het toezicht structureel aandacht voor
risicobeheer.
+ Via het jaarverslag wordt de raad geïnformeerd over de risicoparagraaf van Spaarnelanden.

3.7 Financiële positie en financiering
Norm
•
•

Op financiële continuïteit vindt sturing en toezicht plaats.
Zakelijke werkwijze met betrekking tot nieuwe activiteiten: uitwerking in businesscases en
toetsing door RvC.
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De berekening wordt eenmaal per jaar gemaakt. Bij de jaarrekening staat dus dezelfde waarde als bij de
programmabegroting.
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Situatiebeschrijving
Omzet en resultaat
De begrote omzet in 2019 bedraagt € 48 mln (zie figuur 3).36 Het merendeel van de begrote omzet
hangt samen met afval, reiniging en beheer openbare ruimte. Het deel ‘overige omzet overheden en
bedrijven’ (€ 9 mln) bestaat uit extra taken boven de domeindienstverleningsovereenkomsten
(DDO). Een deel daarvan wordt voor de gemeente Haarlem uitgevoerd, zoals dienstverlening met
betrekking het strategisch plan afvalscheiding. Een ander deel wordt voor andere opdrachtgevers
uitgevoerd, zoals de inzameling van bedrijfsafval en andere commerciële activiteiten.
Financiële ratio’s
Directie, ambtelijk aandeelhouder en de RvC monitoren de bedrijfseconomische ontwikkeling en
volgen nadrukkelijk de financiële ratio’s. In de begroting geeft de NV een doorkijk voor de komende
jaren voor wat betreft de liquiditeitspositie, solvabiliteit en rentabiliteit. Ook de accountant besteed
daar aandacht aan. De RvC hanteert ten behoeve van een gezonde financiële positie als lijn dat alle
units een positief resultaat moeten hebben en dat activiteiten niet structureel verlieslatend mogen
zijn. Bedrijfsplannen en innovaties worden hierop beoordeeld.37
Voor de aandeelhouders is een positief resultaat van belang. Ook hechten ze aan een
voorspelbaarheid met het oog op de gemeentelijke begroting. Het door de AvA vastgestelde
reserverings- en dividendbeleid van Spaarnelanden beschrijft dan ook dat de aandeelhouders – mits
het eigen vermogen en de solvabiliteit het toelaten - jaarlijks een vast nominaal bedrag aan dividend
ontvangen, zoals opgenomen in de goedgekeurde meerjarenbegroting van Spaarnelanden.38 Het
resultaat van Spaarnelanden NV is in figuur 4 weergegeven.39 De RvC is tevreden over de positieve
ontwikkeling die het resultaat liet zien in de periode tot 2016, maar geeft ook aan dat het niveau van
het resultaat in de afgelopen jaren ‘mager’ is.

36

Spaarnelanden NV, Begroting 2019, 18 december 2019.
Verslagen RvC, periode 2017-2019
38 Spaarnelanden, Reserverings- en dividendbeleid van Spaarnelanden NV, 6 december 2017: De twee voorwaarden voor
dividenduitkering houden in dat:
a. het eigen vermogen volgens de vastgestelde jaarrekening groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden (artikel 32.3 van de statuten), en;
b. het eigen vermogen na dividenduitkering volgens de vastgestelde jaarrekening en de meerjarenbegroting van
Spaarnelanden NV tenminste 25% van het balanstotaal bedraagt (solvabiliteit).
39 Gemeente Haarlem, jaarrekeningen 2015 t/m 2018 en Spaarnelanden, Financieel Jaarverslag 2017.
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28

Figuur 3.

Omzetverdeling Spaarnelanden in mln. €

Figuur 4. Resultaatontwikkeling Spaarnelanden NV x € 1.000,-

Vergelijking met andere afvalbedrijven
De afvalbedrijven ACV, DAR en Irado zitten met omzetten variërend van € 30 tot € 41 mln in dezelfde
ordegrootte als Spaarnelanden (€48 mln). De rentabiliteit van Spaarnelanden varieerde de afgelopen
drie jaar tussen 1,3% en 8,3%.40 Bij de vergeleken bedrijven varieerden de waarden tussen 1,5% en

40

De rentabiliteit is het netto resultaat als percentage van het eigen vermogen.
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9,4%. De vergelijking laat zien dat een rentabiliteit van (slechts) enkele procenten vaker voorkomt.
Tegelijk streven de bedrijven naar een rentabiliteit van meer dan 3 tot 5%.
Innovaties
De financiering van innovaties en nieuwe activiteiten is voor Spaarnelanden, gelet op de rentabiliteit,
een uitdaging. Eerder werden innovaties bekostigd vanuit het brutoresultaat van commerciële
activiteiten. Spaarnelanden volgt echter steeds meer een planmatige aanpak. Er wordt gewerkt met
een innovatieprogramma, dat uit verschillende initiatieven en projecten bestaat. De iZoofactiviteiten staan daar op, maar de doorontwikkeling van bestaande publieke activiteiten. De
innovatie-agenda van Spaarnelanden bevat dus zowel publieke als commerciële projecten en
onderwerpen. In 2019 is 2% van de omzet gereserveerd voor de uitvoering van
innovatieprojecten.41Het innovatiebudget van 2% van de omzet komt echter grotendeels voort uit de
publieke taken.
Vergelijking met andere afvalbedrijven
ACV werkt met een innovatiebudget van € 50.000. DAR en Irado werken niet met een specifiek
innovatiebudget. Bij hen dient de RvC nieuwe activiteiten goed te keuren, waarna de aanloopkosten
ten laste van het resultaat komen. Irado en DAR werken met een kostprijs-plus-model of met een
standaard risico-opslag op het uurtarief, waarmee er financiële ruimte ontstaat. Spaarnelanden
werkt niet met zo’n opslag. Een ander verschil is dat Spaarnelanden een bredere focus in de
leefomgeving kiest dan ACV, DAR en Irado (zie paragraaf 3.4) en daardoor een groter
innovatieprogramma heeft.
Projecten kunnen niet zomaar worden ontwikkeld of uitgevoerd. Het innovatieprogramma wordt
door de RvC vastgesteld. Nieuwe activiteiten behoeven goedkeuring van de RvC en in sommige
gevallen ook van de aandeelhouder. Standaard werkwijze daarbij is dat de directie een projectplan
met businesscase uitwerkt en deze aan de RvC voorlegt.
Casestudy iZoof
Bij iZoof Electric Taxi is van tevoren een projectplan met financiële paragraaf opgesteld en is
goedkeuring verleend door RvC en instemming gegeven door de AvA. Bij iZoof Car Sharing ligt er nog
geen uitgewerkte businesscase. Op basis van de pilot zal deze worden opgesteld. De RvC is van
tevoren meegenomen in het pilotplan, de AvA is op de hoogte van de lopende pilot. De RvC heeft bij
beide pilots een aantal randvoorwaarden meegegeven aan de directie (zie bijlage 3).

Bevinding onderzoekers
+ Directie, RvC en ambtelijk aandeelhouder monitoren de omzet- en resultaatontwikkeling en
financiële ratio’s van Spaarnelanden. Op het financieel rendement van de afzonderlijke
activiteiten / units wordt gestuurd.

41

Spaarnelanden, Begroting 2019, 18 december 2018.
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+ Er is een door de RvC en de AvA vastgesteld kader voor de ontwikkeling en financiering van
innovaties. Daarmee heeft het bedrijf “ontwikkelruimte”.
± In het innovatieprogramma is geen strikte scheiding tussen publieke en commerciële innovaties
aangebracht. Het innovatiebudget wordt voor het grootste deel bekostigd uit de publieke omzet.
+ Standaardlijn is dat nieuwe activiteiten eerst in project/businessplannen uitgewerkt worden en
-

vervolgens voorgelegd worden aan RvC en indien nodig aan AvA.
De werkwijze met businessplannen is bij de iZoof-activiteiten (nog) niet consequent gevolgd. Het
gaat weliswaar om pilots en hoewel een integrale beoordeling van de pilotresultaten op basis van
verder ingevulde businesscases nog moet plaatsvinden is het de vraag of een eventuele weg
terug nog een serieuze optie is. Heldere criteria waaraan de pilots en businesscases voor
opschaling getoetst gaan worden ontbreken (nog).

3.8 Scheiding publieke en commerciële activiteiten
Norm
•
•

Er is sprake van een organisatorische en financiële scheiding tussen marktactiviteiten en
publieke taken.
Aan de eisen vanuit de Wet Markt en Overheid wordt voldaan.

Situatiebeschrijving
Omvang commerciële omzet
Spaarnelanden heeft als overheids-NV de mogelijkheid om 20% van zijn omzet voor andere
opdrachtgevers dan de aandeelhoudende gemeenten te genereren. Dit maximum van 20% vloeit
voort uit de voorwaarden voor quasi-inbesteding.42 Het college constateerde in de vorige
bestuursperiode dat Spaarnelanden nog onvoldoende gebruik maakte van de mogelijkheid tot
aanvullende opdrachten en het college stimuleerde Spaarnelanden om daar meer invulling aan te
geven. De onderneming behaalt naar verwachting in 2019 voor circa € 4 mln (circa 9% van de omzet)
aan commerciële omzet (zie figuur 5), waarvan het grootste deel uit de inzameling van bedrijfsafval.
Daarmee heeft Spaarnelanden binnen de wettelijke regels voor quasi-inbesteding nog ruimte om de
activiteiten voor anderen dan de gemeenten Haarlem en Zandvoort uit te breiden. Dit is een
belangrijke drijfveer onder de gekozen ontwikkelrichting in de bedrijfsstrategie (zie paragraaf 3.4).

42

Kort samengevat komt het erop neer dat Haarlem de taken zoals afvalinzameling- en beheer openbare ruimte zonder
Europese aanbesteding mag neerleggen bij Spaarnelanden NV, zolang die taken in totaal meer dan 80% vormen van de totale
taken van Spaarnelanden NV.
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Figuur 5.Omzetverdeling Spaarnelanden NV43
Huidige juridische inrichting
Spaarnelanden levert alle publieke diensten vanuit de rechtspersoon Spaarnelanden NV. Er is op dit
moment nog sprake van een verwevenheid tussen de publieke en de commerciële activiteiten. Dat is
volgens RvC en AvA niet (meer) passend vanuit risicobeheer en het principe dat de commerciële
activiteiten worden gescheiden van de publieke activiteiten. Er is daarbij ook een nuanceverschil te
herkennen in de visie vanuit de aandeelhouder- en de opdrachtgeverrol bij de gemeente. Beiden
vinden dat er een scheiding moet zijn, maar vanuit de opdrachtgeverkant zijn er zorgen over de het
separaat houden van de commerciële activiteiten van Spaarnelanden. Let de aandeelhouder hier wel
scherp genoeg op, gaan deze activiteiten niet ten koste van de dienstverlening en optimalisatie van
DDO-taken?
Spaarnelanden NV heeft al jaren een dochteronderneming: Spaarnelanden Bedrijven BV. Tot 2018
was deze dochteronderneming ‘leeg’ in de zin dat er geen activiteiten vanuit deze rechtspersoon
plaatsvonden en in 2018 is de startup iZoof ondergebracht bij Spaarnelanden Bedrijven BV. In 2018 is
Spaarnelanden begonnen om brutomarge uit de commerciële activiteiten toe te rekenen aan
Spaarnelanden Bedrijven BV. De financiële administratie en de salarisadministratie van Spaarlanden
Bedrijven BV (hierna: BV) zijn nu gescheiden van Spaarnelanden NV (hierna: NV). De boekhouding en
de salarisadministratie van de BV worden beiden gevoerd door een extern administratiekantoor.
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Spaarnelanden NV, Begroting 2019, 18 december 2019.
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Vergelijking met andere afvalbedrijven
ACV en Irado houden zich ook bezig met bedrijfsafval, terwijl DAR deze activiteit circa tien jaar
geleden heeft afgestoten. Alle drie hebben commerciële activiteiten, variërend van bedrijfsafval
(ACV en Irado), kringloopbedrijf, reinigingsdiensten voor bedrijven tot aan ongediertebestrijding. Bij
twee van de drie vinden de commerciële activiteiten plaats vanuit een aparte BV, waarbij
werknemers, management en bedrijfsvoering wel vanuit de holding NV “geleverd worden”. Irado
heeft geen aparte BV voor commerciële activiteiten en ziet daar ook geen noodzaak toe. Het bedrijf
hanteert, net als Spaarnelanden, een kostenplaatsenmethodiek om de kosten en baten van de
commerciële en de publieke taken te scheiden. Resumerend: Het is gangbaar om de commerciële en
publieke activiteiten administratief te scheiden. Een deel van de bedrijven kiest daarbij voor een
separate BV.
Huidige administratieve scheiding
Het inzamelen van bedrijfsafval is een commerciële activiteit die op dit moment nog volledig vanuit
Spaarnelanden NV wordt uitgevoerd. Aan de hand van een kostenplaatsen-methodiek rekent
Spaarnelanden personeels-, materieel-, overhead- en andere kosten toe aan een kostenplaats
Bedrijfsafval. Dit gebeurt op basis van een verdeelsleutel. Spaarnelanden herijkt deze verdeelsleutel
periodiek (jaarlijks/ tweejaarlijks) en stelt deze bij indien nodig. Dit gebeurt bij de begrotingscyclus. 44
Spaarnelanden is nog niet zo ver dat de onderneming een integrale kostprijsberekening voor alle
commerciële activiteiten heeft. De fase waarin Spaarnelanden zich op dit moment bevindt leent zich
daar volgens financial control van Spaarnelanden in de praktijk nog niet voor, omdat activiteiten
zoals iZoof Electric Taxi en Car Sharing nog in de startup- of pilotfase zitten. De directie heeft een
aantal afspraken tussen de NV en BV formeel vastgesteld, waaronder de doorbelasting van de kosten
van medewerkers die werkzaam zijn voor iZoof Electric Taxi. Andere zaken zijn nog in ontwikkeling,
zoals het doorbelasten van interne uren van medewerkers van de NV aan de BV. Spaarnelanden
probeert zo transparant mogelijk te zijn en boekt kosten die ‘hybride’ zijn zoveel mogelijk op één
kostenplaats, te weten Klantbeheer & Innovatie binnen de NV. Mocht er intern discussie ontstaan
over waar de kosten dienen te worden geboekt (NV of BV) dan neemt de directie hierover een
besluit. De gedragsregels van de Wet Markt en Overheid45 schrijven voor dat overheden alle kosten
die zij maken voor een dienst moeten doorberekenen in de prijs. Spaarnelanden is op de hoogte van
het risico van het naleven van deze gedragsregels wanneer het kosten niet volledig, transparant en
consistent zou toerekenen aan de NV of aan de NV. Zodra de diverse iZoof-activiteiten een
permanent karakter krijgen, is het streven van Spaarnelanden om de kostentoerekening verder te
formaliseren. 46

44

Spaarnelanden, gesprek en e-mail concerncontroller, 4 juli 2019.
De Wet Markt en Overheid, maakt onderdeel uit van de mededingingswet. Om concurrentievervalsing te voorkomen
moeten overheden zich aan 4 gedragsregels houden: 1) integrale en volledige doorberekening van kosten, 2)
bevoordelingsverbod, 3) gegevensgebruik en 4) functiescheiding.
46 Spaarnelanden, gesprek en e-mail concerncontroller Spaarnelanden, 4 juli 2019.
45
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Toekomstige inrichting
De juridische inrichting in een holdingstructuur met meerdere werkmaatschappijen is ten tijde van
dit rekenkameronderzoek nog in ontwikkeling. Het plan is om alle commerciële activiteiten te
bundelen in een of meerdere werkmaatschappijen onder Spaarnelanden Bedrijven BV.
Spaarnelanden verkent hiervoor meerdere opties.47 Het is een omvangrijke en kostbare exercitie
omdat het een herstructurering van de hele administratieve organisatie betreft, met aanpassing van
bedrijfssystemen en overplaatsing van medewerkers naar andere rechtspersonen. 48 Er is een
richtinggevend besluit van de AvA, maar er is nog geen definitieve besluitvorming over de precieze
structuur.49 Dit is voorzien tegen het eind van 2019.50

Bevinding onderzoekers
+ De AvA heeft een richtinggevend besluit genomen over het principe van het onderbrengen van
de commerciële activiteiten in een holdingstructuur met werkmaatschappijen. De directie van
Spaarnelanden NV werkt de plannen hiervoor nu verder uit.
+/- Er is op dit moment voor het grootste deel van de commerciële activiteiten sprake van een
integrale kostprijsdoorberekening (administratieve scheiding). Bij commerciële activiteiten in de
project- of pilotfase is hier gedeeltelijk sprake van. Hierdoor is er een risico dat Spaarnelanden op
dit moment (nog) niet volledig voldoet aan de gedragsregels vanuit de Wet Markt en Overheid
(doorberekening kosten). Binnen de vennootschap is hier aandacht voor.

3.9 Rapportages en jaarrekening/verslag
Norm
•

De NV legt tijdig en via toegankelijke rapportages periodiek verantwoording af aan de
aandeelhouder en opdrachtgever over de dienstverlening en gerealiseerde prestaties.

Situatiebeschrijving
De jaarrekening verschijnt jaarlijks in het voorjaar en bevat een toets van de accountant, bevat een
risicoparagraaf, een verslag/toelichting van de RvC en geeft inzicht in de kerngegevens en -prestaties
van de organisatie. Het jaarverslag doorloopt de in de statuten vastgelegde procesgang (RvC en AvA)
en wordt door het college ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad (Commissie Bestuur).
Naast het jaarverslag werkt Spaarnelanden NV met kwartaalrapportages die financiële en niet
financiële informatie bevatten51. Deze worden in directie, RvC en met de ambtelijk aandeelhouder
gedeeld. De ambtelijk aandeelhouder is hier tevreden over: de rapportages worden tijdig
aangeleverd en bevatten bruikbare informatie. In de opdrachtgeverlijn wordt ook gewerkt met

47

Spaarnelanden NV, Opdracht uitwerking juridisch construct, 3 april 2019.
Spaarnelanden, gesprek en e-mail concerncontroller Spaarnelanden, 4 juli 2019.
49 Spaarnelanden, Notulen AvA, 13 december 2018.
50 Spaarnelanden, Notitie voor de AvA, Opdracht uitwerking juridisch construct, 4 maart 2019 en gesprekken.
51 Over de Bedrijven BV verschijnen ook kwartaalrapportages. Deze zijn puur financieel.
48
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kwartaalrapportages, die door de unitmanagers (de betreffende DDO-beheerders van
Spaarnelanden) worden opgesteld en besproken in DDO-overleggen met de ambtelijk opdrachtgever
en bij die DDO betrokken gemeentelijke medewerkers.

Bevinding onderzoekers
+ Het jaarverslag is compleet, toegankelijk en goed leesbaar. Spaarnelanden verspreidt daarnaast
een publieksvriendelijke digitale versie.
+ Alle vereiste onderdelen (waaronder accountantscontrole) zijn in het jaarverslag opgenomen en
het jaarverslag gaat ter informatie naar de gemeenteraad.
+ Aan de aandeelhouder- en opdrachtgeverkant wordt gewerkt met kwartaalrapportages en is een
vaste overlegstructuur ingeregeld

3.10 Professioneel toezicht
Norm
De RvC en de AvA geven conform de statuten en andere reglementen adequaat invulling aan hun
controlerende taak.

Situatiebeschrijving
Uit de verslagen van de AvA en RvC, annotaties van de ambtelijk aandeelhouder en gesprekken met
betrokkenen blijkt dat AvA en RvC vanuit een positief-kritische houding controle uitoefenen op
Spaarnelanden. De AvA beperkt zich tot de kwesties die vanuit aandeelhouderperspectief relevant
zijn. De RvC bekijkt de strategie en bedrijfsvoering vanuit het bedrijfseconomisch (lange
termijn)belang van het bedrijf.
Betrokkenen binnen de vennootschap geven aan dat de governance sinds 2010 is
geprofessionaliseerd:
•

De RvC heeft nu ruimere werkgeversbevoegdheden, er zitten geen (ex)portefeuillehouders meer
in de RvC en belangrijke deskundigheidsgebieden zijn in de RvC afgedekt.

•
•

Er is sprake van een meer open cultuur en minder top down werkwijze in het bedrijf.
In de structuur zijn belangrijke stappen gezet. Voorbeeld is het directiereglement, waarin
(vanwege eenhoofdig bestuur) staat dat MT-leden zich bij RvC kunnen melden met een
afwijkende mening.

•

52

Zakelijke lijn: alle onderdelen van Spaarnelanden moeten uiteindelijk renderend zijn, elke
nieuwe activiteit moet een businesscase hebben.52

Onder meer uit interview met voorzitter RvC.
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Momenteel is de RvC kritisch over de resultaatontwikkeling. De RvC stelt dat voor een organisatie
met deze omvang het resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering relatief laag is.53 Ten opzichte van
innovaties en de nieuwe strategie nemen AvA en RvC een positief-kritische houding in. Ontwikkeling
van nieuwe activiteiten wordt aan de ene kant ondersteund. Innovatie wordt als noodzakelijk gezien
voor de groei, ontwikkeling en toekomst van het bedrijf. Anderzijds moeten de nieuwe activiteiten
wel financieel en economisch renderend zijn en ook waarde aan het bedrijf toevoegen. Deze
houding komt, zo blijkt uit verslagen van de RvC en annotaties van de ambtelijk aandeelhouder, ook
duidelijk terug als het gaat om de iZoof-activiteiten en inrichting van de juridische structuur. De RvC
heeft met het oog op de besluitvorming over iZoof concrete kaders en voorwaarden meegegeven
aan de directie van Spaarnelanden (zie bijlage 3). De RvC benadrukt richting de directie van het
bedrijf dat de kern van het bedrijf bij “schoon, heel, veilig” ligt. De activiteiten op gebied van
duurzame mobiliteit zijn “de saus op de kern” en zitten nog in de ontwikkelfase. Nadere
besluitvorming over bestendiging ligt nog in het verschiet. Uit verslagen van de RvC blijkt verder dat
de diverse leden van de RvC vanuit verschillende achtergronden naar ontwikkelingen binnen
Spaarnelanden kijken en daarover ook van mening kunnen verschillen. Ook wordt daarin duidelijk
dat de RvC haar rol als werkgever serieus invult.

Bevinding onderzoekers
+ Er is sprake van professioneel toezicht, de RvC bestaat uit drie leden die qua expertisevelden
complementair aan elkaar zijn, openbaar geworven zijn en onafhankelijk opereren.
+ Er is sprake van kritisch vermogen binnen de RvC, ook functioneert de RvC in de praktijk als
klankbord voor de directie.
+ De aandeelhouder vult haar controlerende rol positief-kritisch in.

53

Spaarnelanden, Jaarverslag 2018.
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4 Rolinvulling
In het vorige hoofdstuk is het functioneren van de formele governancestructuur beoordeeld. In dit
hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de rolinvulling door gemeente en organen binnen de
vennootschap. Net zoals in hoofdstuk 3 sluiten we elke paragraaf af met een kernachtige
beoordeling.

4.1 Rolvastheid
Normen
•

Alle organen in de relatie gemeente-Spaarnelanden zijn zich bewust van hun rol, taken en

•

bevoegdheden en vullen deze rol in de praktijk consequent in.
De raad toont zich waar nodig kritisch (bijvoorbeeld in raadsvragen en vragen aan
Spaarnelanden).

Situatiebeschrijving
Rolinvulling college en raad
Het college van B&W - daarbij ondersteund door de ambtelijk aandeelhouder - streeft ernaar dat
college en raad zich aan hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden houden. Waar nodig wordt
de gemeenteraad geïnformeerd, zoals bij de toetreding van Zandvoort en jaarlijkse verantwoording .
Naar aanleiding van dit soort informatie worden er vanuit de gemeenteraad kritische vragen gesteld.
Deze worden technisch beantwoord. Raadsleden ontvangen informatie, zoals de position paper die
in de commissie Bestuur van 12 mei 2016 werd besproken.54 Sommige fracties waren niet geheel
tevreden over deze position paper. Het college vroeg ook geen besluit over het document. De
wethouder zegde een evaluatie in 2017 toe en een stappenplan voor nieuwe DDO-en. Het leidt tot
de constatering dat het college de raad heeft geïnformeerd, maar dat het meedenken en de
interactie (de dialoog) met de gemeenteraad over strategische zaken in de vorige bestuursperiode
niet helemaal vorm en inhoud heeft gekregen. Dit is wellicht nog een erfenis uit het verleden, toen
de raad zich zeer kritisch toonde en de toenmalige wethouder niet scheutig was met informatie.
Casestudy iZoof
Het is niet gebruikelijk dat de wethouder de raad vooraf informeert over door Spaarnelanden op te
starten pilots in een nieuwe strategische richting zoals iZoof Electric Taxi of iZoof Car Sharing.
Raadsleden worden achteraf op de hoogte gebracht door het aan de raadscommissie aangeboden
financieel jaarverslag en het publiek beschikbare jaarverslag van Spaarnelanden. Raadsleden kunnen

54

Gemeente Haarlem, Eeuwigdurend contract? Position Paper Herijking Spaarnelanden, Beantwoording motie Christenunie,
29 maart 2016.
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vragen stellen aan de wethouder en hebben dit bij iZoof ook gedaan. Op 26 juni 2019 vond op
initiatief van een raadslid een drietal presentaties over iZoof plaats, onder meer door de directeur
van Spaarnelanden en de ambtelijk aandeelhouder.

Organen NV
De organen binnen de vennootschap werken in het algemeen vanuit de statutair vastgelegde taken
en bevoegdheden. De aandeelhouder stelt de strategie en financiële kaders vast, de RvC houdt
toezicht en is klankbord en de directie bestuurt de onderneming. De wijze waarop de besluitvorming
binnen het college aan de orde komt en informatie aan de gemeenteraad wordt verstrekt, wordt in
de praktijk volledig door de aandeelhouder zelf bepaald. In gesprekken met betrokkenen wordt
hierbij verwezen naar het onderscheid politieke en bedrijfsmatige governance. Aangegeven wordt
dat politieke governance het domein is van de aandeelhouder, terwijl voor de bedrijfsmatige
governance de RvC primair verantwoordelijk is. Hoe bijvoorbeeld de strategische koers besproken
wordt binnen de gemeente is aan de aandeelhouder.55 Bij de andere afvalbedrijven wordt dit
onderscheid ook op deze manier gemaakt.
De directie van Spaarnelanden streeft ook naar rolvastheid in die zin dat ze de verantwoording en de
communicatie richting de gemeenteraad in beginsel overlaat aan de aandeelhouder. De ambtelijk
opdrachtgever verwacht ook dat de directie niet een-op-een communiceert met raadsleden.
Gemeente intern
De ambtelijk aandeelhouder kijkt vanuit het eigenaarbelang vooral naar de continuïteit, het
financiële rendement en de publieke (meer)waarde van het bedrijf. De strategische koers op
uitbreiding van commerciële activiteiten en de ontwikkeling van diensten op duurzaamheidsgebied
heeft vanuit deze invalshoek vooral de aandacht.
De ambtelijk aandeelhouder verzorgt de voorbereiding voor AvA door de aandeelhouderstukken
vooraf te bestuderen en voor de wethouder te voorzien van annotaties (voor intern gebruik).56 Aan
de hand van deze annotaties bespreken de ambtelijk aandeelhouder en de bestuurlijk
aandeelhouder de AvA voor. Deze werkwijze is een aantal jaren geleden geïntroduceerd door
concerncontrol; daarvoor was het gebruik om AvA-stukken alleen mondeling door te spreken met
wethouder. Deze werkwijze van bilaterale voorbespreking van AvA-stukken wordt ook bij andere
overheids NV’s van Haarlem gevolgd.
In het college wordt de gang van zaken rond Spaarnelanden meer op hoofdlijnen besproken. De
annotaties komen niet aan bod in het college; deze richten zich op specifieke punten en zijn
uitsluitend gericht aan de aandeelhoudende wethouder. In het college wordt mededeling gedaan
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Interview voorzitter RvC
Met de term annotaties duidt de ambtelijk opdrachtgever opmerkingen bij de aandeelhouderstukken aan.
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van AvA-onderwerpen/issues die spelen. Als een onderwerp een college-afweging vergt, of als een
andere portefeuillehouder daarom vraagt, wordt een onderwerp op de agenda geplaatst. De
verslaglegging van de bespreking in het college is summier; er zijn geen woordelijke verslagen. Ook is
er nauwelijks sprake van vastlegging van besluiten van het college met betrekking tot de te kiezen
lijn in de AvA.
De ambtelijk opdrachtgever stuurt Spaarnelanden aan op basis van de afspraken in de DDO-en.57 Er
zijn regelmatige voortgangsoverleggen tussen de ambtelijk opdrachtgever, gemeentelijke
betrokkenen bij de betreffende DDO en unitmanagers van Spaarnelanden. Spaarnelanden wordt
daarbij vanuit de DDO-en op dezelfde wijze als commerciële aannemers benaderd.
De ambtelijk aandeelhouder en ambtelijk opdrachtgever volgen hun eigen lijnen richting wethouder
en college en richting Spaarnelanden. Via het driepartijenoverleg vindt er afstemming plaats over
actuele zaken.
In de relatie opdrachtgever – Spaarnelanden speelt een aantal dossiers die voor spanning zorgen (zie
hoofdstuk 3): verschil van inzicht over de hoogte van de DDO-opdrachtsommen voor 2019 en 2020
en de in de DDO-en opgenomen administratieve vereisten (dossier “Lean DDO”). De discussie
hierover komt regelmatig langs binnen de vennootschap en wordt ook geadresseerd in de AvA. De
aandeelhoudende wethouder, ambtelijk adviseur en RvC geven daarbij aan dat dit nodig is omdat
deze kwesties de continuïteit van Spaarnelanden raken. Inmiddels is er vanuit de vennootschap ook
een lijn gelegd naar het hoogste managementniveau binnen de gemeente om deze kwesties tot een
oplossing te brengen.

Bevinding onderzoekers
+ De verschillende organen binnen de vennootschap zijn zich bewust van hun taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden en handelen daar in de praktijk naar.
+ Het college informeert de raad conform de Nota Verbonden partijen en de raad stelt kritische
vragen over ontwikkelingen bij en DDO-uitvoering door Spaarnelanden.
-

De invulling van de aandeelhouderrol vindt in de praktijk vooral plaats door de aandeelhoudende
wethouder, daarbij ondersteund door de ambtelijk aandeelhouder. De rol van het College als
geheel is niet in alle gevallen duidelijk of zichtbaar.
+ De ambtelijk aandeelhouder en ambtelijk opdrachtnemer vullen hun taken en bevoegdheden
-

rolvast in.
Langlopende dossiers aan de opdrachtgeverkant zijn op bestuurlijk niveau in eerste instantie via
de aandeelhouderlijn ingestoken.

4.2 Onderling samenspel

57

Verslagen interviews voorzitter RvC, ambtelijk aandeel
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Norm
•
•
•
•

In het governancesysteem als geheel zitten voldoende checks en balances en wordt invulling
gegeven aan eigentijdse elementen als dialoog en tegenkracht.
Spaarnelanden peilt de mening van stakeholders voorafgaand aan belangrijke besluiten en het
College neemt de raad mee in belangrijke koerswijzigingen.
De raad agendeert zelf onderwerpen m.b.t. Spaarnelanden.
De RvC en de AvA hebben oog voor gevoeligheden die samenhangen met door Spaarnelanden
te ontplooien nieuwe activiteiten.

Situatiebeschrijving
Samenspel raad - college
Er zijn voor de raad werkbezoeken bij Spaarnelanden georganiseerd. De raad heeft zich daar kunnen
laten informeren. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven heeft het college vragen van de raad
over strategische ontwikkelingen bij Spaarnelanden beantwoord. Van een roloverstijgende, actieve
invulling is tot dusverre beperkt sprake geweest. Het meedenken en de interactie (de dialoog) met
de gemeenteraad over strategische zaken heeft in de vorige bestuursperiode niet volledig vorm en
inhoud gekregen (zie paragraaf 4.1). Recent is er vanuit de raad initiatief genomen voor een
informatieve sessie over de iZoof-activiteiten van Spaarnelanden (zie tekstkader in paragraaf 4.1).
Vergelijking met andere afvalbedrijven en SRO
Interactie met raad wordt bij andere afvalbedrijven en SRO ook overgelaten aan de aandeelhouder
(lees: het college). Wel een aantal voorbeelden die kunnen leiden tot grotere betrokkenheid van de
raad:
• Jaarlijkse evaluatie van gerealiseerde prestaties / inhoudelijke doelen (vanuit opdrachtgeverkant)
• Periodieke nieuwsbrief van overheidsNV voor raadsleden en andere stakeholders
• Periodieke technische briefing, bijvoorbeeld in combinatie met jaarverslag of inhoudelijke
evaluatie
• Werksessie over strategische ontwikkelingen
• Bedrijfsbezoek of themabijeenkomst op praktische tijden (bijvoorbeeld voorafgaand aan een
geplande raadsbijeenkomst).
Dialoog met stakeholders
Spaarnelanden staat als organisatie nadrukkelijk in de samenleving en onderhoudt in het kader van
haar taakuitoefening diverse contacten op wijkniveau, met inwonersgroeperingen en lokaal
bedrijfsleven. Bij de opstelling van haar jaarverslag betrekt Spaarnelanden ook diverse stakeholders.
Bij de opstelling van de nieuwe bedrijfsstrategie is dit tot dusverre niet gebeurd. Het concept
strategiedocument dat in januari 2019 is verschenen is via een intern traject tot stand gekomen. De
ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en gemeenteraad zijn in het ontwikkeltraject tot januari 2019
niet meegenomen. In de situatie dat de nieuwe strategie voort zou borduren op bestaande
richtingen en activiteiten zou dat verklaarbaar zijn, maar kijkend naar de ambities en
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ontwikkelrichtingen in de concept-strategie (zie paragraaf 3. 4) ligt een bredere en actieve
consultatie van gemeentelijke betrokkenen voor de hand.
Kritisch vermogen
Uit de interviews en verslagen van vergaderingen van RvC en annotaties van de ambtelijk
aandeelhouder blijkt dat er door verschillende organen afzonderlijk kritische vragen aan de directie
worden gesteld. Het is echter de vraag of de tegenkracht in totaliteit sterk genoeg is:
▪

Tot voor kort was er één aandeelhouder, natuurlijke “tegenspraak” (andere visie, inzichten of
opvattingen) van andere aandeelhouders in de AvA is er niet.

▪

Op sleutelposities binnen de vennootschap (directeur, manager klant en innovatie, voorzitter
RvC) zitten maatschappelijk betrokken en ontwikkelingsgerichte mensen. Binnen de RvC is op

▪

zich voldoende tegenkracht aanwezig (zie paragraaf 3.8). Binnen de directie van Spaarnelanden
wordt de functie van financial control op niveau ingevuld, maar ontbreekt een zware
financiële/bedrijfsvoeringmanager. Deze wordt nu geworven.
Binnen de gemeente worden strategische issues rond Spaarnelanden in kleine kring en binnen
de lijnen van opdrachtgever en aandeelhouder besproken. Focus ligt volgens waarnemingen van
de onderzoekers op informatievoorziening, niet op uitwisseling en discussie.

Bevinding onderzoekers
+ Binnen de afzonderlijke rollen is sprake van voldoende kritisch vermogen
+ Aanstelling van een CFO (Chief Financial Officer) binnen het directieteam van Spaarnelanden
- Individueel een strikte rolinvulling, waardoor collectief “tegenkracht” en “dialoog” onvoldoende
worden benut.
-

-

De organen binnen Spaarnelanden (directie, RvC en AvA) hebben gezamenlijk onvoldoende oog
gehad voor de gevoeligheden van de nieuwe strategie en opgestarte iZoof-activiteiten. Een
striktere processturing vanuit de vennootschap was op zijn plaats geweest.
De gemeenteraad kan meer meegenomen worden in nieuwe/strategische ontwikkelingen bij
Spaarnelanden. De gemeenteraad kan zelf ook meer initiatief nemen en onderwerpen m.b.t.
Spaarnelanden agenderen.
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5 Relatie
In dit hoofdstuk gaan we in op de derde factor die bepalend is voor het functioneren van de
governance in de praktijk, te weten de relatie tussen sleutelorganen en -figuren die betrokken zijn bij
Spaarnelanden NV. In hoofdstuk 2 is aangeduid dat vertrouwen het bindmiddel is tussen de
structuurelementen van governance. Vertrouwen is gebaseerd op aspecten als welwillendheid,
transparantie, integriteit en kwaliteit. Onderstaand schetsen we de vertrouwensband en onderlinge
verstandhouding tussen de sleutelspelers in de relatie met Spaarnelanden.

5.1 Relatie gemeente – Spaarnelanden NV
Norm
•

Er is sprake van vertrouwen, open communicatie en een goede onderlinge verstandhouding

•

tussen bij Spaarnelanden betrokken sleutelfiguren en -organen binnen de gemeente.
Er is sprake van vertrouwen, open communicatie en een goede onderlinge verstandhouding
tussen sleutelfiguren en -organen in de relatie tussen gemeente en Spaarnelanden.

Situatiebeschrijving
Raad en college
Uit verschillende gesprekken en uit verslagen van raadsvergaderingen waarin zaken rond
Spaarnelanden werden besproken komt het beeld boven van een zakelijke relatie tussen de vorige
aandeelhoudende wethouder en raad. Met de huidige aandeelhoudende wethouder lijkt de relatie
wat meer open te zijn. Van de kant van de wethouder worden er pro-actief mededelingen gedaan in
commissievergaderingen over de gang van zaken en ontwikkelingen rond Spaarnelanden.
Uit de interviews blijkt verder dat de relatie tussen de huidige wethouder (aandeelhoudende en
opdrachtgevende rol) en de rest van het college is gestoeld op vertrouwen. Het college heeft ervoor
gekozen om beide rollen bij één wethouder te leggen, waarmee de kennis over Spaarnelanden
vooral bij deze wethouder ligt. Ook de summiere verslagleglegging van collegebesprekingen over dit
onderwerp kan als een signaal van onderling vertrouwen worden gezien.
Raad en Spaarnelanden
Tussen de gemeenteraad en Spaarnelanden waren er weinig directe contacten, recent heeft er op
initiatief van de raad een informatiebijeenkomst over de iZoof-activiteiten plaatsgevonden (zie
paragraaf 4.1.). Uit het interview met raadsleden komt naar voren dat de raad kritisch naar
Spaarnelanden kijkt. Er is niet op voorhand sprake van vertrouwen. Dat lijkt meer te maken te
hebben met kwesties die meerdere jaren geleden speelden, dan met de huidige uitvoering door
Spaarnelanden.
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Ambtelijke organisatie en Spaarnelanden
De relatie tussen de ambtelijk aandeelhouder en de directie van Spaarnelanden is goed. Er
is veelvuldig contact en er is bij de ambtelijk aandeelhouder begrip voor het feit dat de organisatie
van Spaarnelanden in ontwikkeling is.
Op basis van de interviews kenschetsen we de relatie tussen de ambtelijk opdrachtgever en de
directie van Spaarnelanden als zakelijk. Informeel contact is er weinig. Inhoudelijke uitwisseling vindt
beperkt plaats en langlopende kwesties (hoogte opdrachtsom voor 2019, lean DDO, zie paragraaf
3.5) komen via de lijn opdrachtgever – directie Spaarnelanden niet of moeizaam tot een
oplossing. Dat Spaarnelanden de opdrachtgever niet inhoudelijk heeft geraadpleegd bij het
opstellen van de conceptstrategie 58 kan als een signaal worden gezien dat er van een open lijn geen
sprake is
De relatie tussen de ambtelijk opdrachtgever en de ambtelijk aandeelhouder is zakelijk en heeft te
lijden onder de (te) strikte rolinvulling van taken en bevoegdheden (zie paragraaf 4.1). Daarnaast ligt
een belangrijke oorzaak van een niet optimale relatie in het feit dat opdrachtgever en
aandeelhouder sterk uiteenlopende visies en opvattingen hebben over Spaarnelanden. De visie van
de ambtelijk opdrachtgeverrol is dat Spaarnelanden eerst de kerntaken goed (lees: beter) moet uit
voeren en dat de ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van de kerntaken zoals vastgelegd in de
DDO-en. De zorg bestaat dat de aandacht en inzet van middelen voor duurzaamheid en extra taken
ten koste gaat van de dienstverlening en optimalisatie van DDO-taken. De ambtelijk aandeelhouder
heeft juist waardering voor de focus van Spaarnelanden op duurzaamheid en innovatie, thema’s die
in het verlengde liggen van de ambities en publieke belangen van de gemeente Haarlem. Met name
de rapportage-verplichtingen leiden tot onderlinge spanningen. Deze spanningen maakten dat het
vanaf 2018 een onderwerp werd op de AvA. De opdrachtgever vindt dat discussies over dit soort
kwesties niet via de aandeelhouderlijn moeten lopen, de aandeelhouder vindt echter dat deze
kwesties de continuïteit van het bedrijf raken en daarom dus wel ook op aandeelhouderniveau aan
de orde moeten komen. Er is nu een oplossing gekozen in de vorm van het zogeheten
driepartijenoverleg waarin de ambtelijk opdrachtgever, de ambtelijk aandeelhouder en de directie
van Spaarnelanden samen overleg voeren. Daarnaast is recentelijk gekozen voor één aanspreekpunt
die de opdrachtgeverrol vervult en veel directer contact met Spaarnelanden heeft. Verder is
recentelijk afgesproken dat Spaarnelanden meer verantwoordelijkheden krijgt in het uitvoeren van
de taken en dat de gemeente meer op afstand gaat staan. Hiermee wordt volgens de ambtelijk
opdrachtgever ook tegemoetgekomen aan het verminderen van de rapportagedruk voor
Spaarnelanden.

Bevinding onderzoekers

58

Gespreksverslag met directie Spaarnelanden.
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+ Alle sleutelspelers zijn zich ervan bewust dat vertrouwen van belang is en dat daaraan gewerkt
moet worden.
± Tussen raad en huidige aandeelhoudende wethouder is sprake van een goede werkrelatie, aan
een meer open communicatie-uitwisseling wordt gewerkt.
- Er zijn weinig contacten tussen directie van Spaarnelanden en gemeenteraad. Er is geen sprake
-

van wantrouwen, maar een echte vertrouwensbasis ontbreekt nog.
Uit de interviews blijkt dat er spanning is tussen het ambtelijk opdrachtgeverschap en het
ambtelijk aandeelhouderschap. De onderlinge verstandhouding verloopt dermate stroef dat dit
schadelijk is voor het functioneren van Spaarnelanden.

-

Tussen de ambtelijk opdrachtgever en Spaarnelanden is er alleen formeel contact. Van een
effectieve samenwerkingsrelatie is geen sprake.

5.2 Relaties binnen de vennootschap
Norm
•

Er is sprake van transparantie en wederzijds vertrouwen tussen sleutelfiguren van de
verschillende organen binnen de vennootschap.

Situatiebeschrijving
De interviews met betrokkenen maken duidelijk dat er binnen de AvA sprake is van een onderlinge
vertrouwensbasis en goede onderlinge verstandhouding tussen de aandeelhoudende wethouders.
Ook in de relatie tussen de RvC en de directie is sprake van wederzijds vertrouwen. Dat wil niet
zeggen dat er geen kritische vragen worden gesteld; de RvC stuurt bijvoorbeeld nadrukkelijk aan op
een integrale en objectieve afweging van de toegevoegde waarde van de iZoofactiviteiten eind dit
jaar (zie paragraaf 3.10).
De relatie tussen de RvC en de bestuurlijk aandeelhouders (wethouders) is goed. Ze weten elkaar te
vinden en er is sprake van wederzijds vertrouwen.

Bevinding onderzoekers
+ Binnen de vennootschap is tussen sleutelspelers (directie, AvA en RvC) sprake van open
communicatie en een relatie gestoeld op vertrouwen.
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Bijlage 1: Geraadpleegde personen
Gemeente Haarlem (college van B&W, ambtelijke organisatie):
▪ ambtelijk opdrachtgever
▪ ambtelijk aandeelhouder / concerncontroller
▪ wethouder (aandeelhouder-, en opdrachtgeverrol
Spaarnelanden en SRO)
Gemeente Haarlem (raadsleden):
▪ 10 raadsleden
Gemeente Zandvoort (college van B&W):
▪ wethouder (aandeelhouderrol Spaarnelanden)
Spaarnelanden:
▪ directeur

▪
▪
▪

concerncontroller
voorzitter Raad van Commissarissen
manager klant en innovatie

ACV:
▪

directeur

DAR:
▪
▪

directeur
wethouder Beuningen (aandeelhouderrol)

Irado:
▪ directeur
▪ juridisch adviseur

1

Bijlage 2: Onderzoeksvragen Rekenkamercommissie
Hoofdvraag
In hoeverre is de governance bij Spaarnelanden N.V. formeel adequaat geregeld en in de praktijk effectief?
Deelvragen
1. Welk beleidskader heeft de raad vastgesteld voor Spaarnelanden?
2. Welke formele en informele sturingsmogelijkheden heeft de raad?
3. Op welke wijze voegt de gemeente eigen wensen (bijvoorbeeld over ziekteverzuim, ecologie of SROI) toe aan de opdracht aan
Spaarnelanden?
4. Welke prestatieafspraken zijn er met Spaarnelanden gemaakt?
5. Hoe zijn bevoegdheden van Spaarnelanden verdeeld over directie, AvA en RvC, voor zowel publieke taken (N.V.) als marktactiviteiten
(B.V.)?
6. Welke procedures zijn er voor het tot stand komen van belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over strategie, grote investeringen en risico's
en hoe wordt hier in de praktijk invulling aan gegeven?
7. Op welke wijze geeft de gemeente invulling aan enerzijds de aandeelhouderrol en anderzijds de opdrachtgeverrol?
8. In hoeverre is er bij Spaarnelanden formeel en in de praktijk sprake van een scheiding tussen marktactiviteiten en publieke taken?
9. Hoe wordt de raad geïnformeerd en hoe wordt de raad in positie gebracht voor zijn controlerende taak?
10. Hoe wordt Spaarnelanden gefinancierd en wat zijn de risico's voor de gemeente?

2

Bijlage 3: Doelformulering statuten Spaarnelanden
De doelformulering van Spaarnelanden NV heeft met name bij de statutenaanpassing per 1 januari 2018 een wijziging ondergaan. Deze
wijziging is geel gemarkeerd.
VORIGE STATUTEN (per 2009)
De vennootschap heeft ten doel:
Overwegend voor de gemeente Haarlem
binnen haar gemeentegrenzen werkzaam
te zijn op het gebied van:

VORIGE STATUTEN (per 2016)
De vennootschap heeft ten doel: Overwegend
voor de gemeente Haarlem binnen haar
gemeentegrenzen werkzaam te zijn op het
gebied van:

de inzameling, verwerking en recycling
van afvalstoffen;
op het gebied van straatreiniging en
gladheidbestrijding;
op het gebied van het verzorgen van
openbare hygiëne en het verwijderen van
drijvend afval uit openbare wateren;
alsmede op het gebied van het verrichten
van onderhoud aan gemotoriseerde
voertuigen en machines;

de inzameling, verwerking en recycling van
afvalstoffen;
op het gebied van straatreiniging en
gladheidbestrijding;
op het gebied van het verzorgen van openbare
hygiëne en het verwijderen van drijvend afval
uit openbare wateren;
alsmede op het gebied van het verrichten van
onderhoud aan gemotoriseerde voertuigen en
machines;

HUIDIGE STATUTEN (per 2018)
De vennootschap heeft ten doel
overwegend voor de gemeenten Haarlem
en - Zandvoort binnen hun
gemeentegrenzen werkzaam te zijn, en
voorts ook voor derden en buiten de
gemeentegrenzen, op het gebied van:
a. de inzameling, verwerking en recycling
van afvalstoffen;
b. straatreiniging en gladheidsbestrijding;
c. het verzorgen van openbare hygiëne en
het verwijderen van drijvend -afval uit
openbare wateren;
d. het verrichten van onderhoud aan
gemotoriseerde voertuigen en machines;
e. het beheren van wagen- en
materieelpark;
f. het beheren, exploiteren en verhuren van
onroerende en roerende --goederen;
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VORIGE STATUTEN (per 2009)

VORIGE STATUTEN (per 2016)

op het gebied van dagelijks
groenonderhoud in de openbare
buitenruimte, wegbebakening, dagelijks
onderhoud bestratingen en verhardingen,
dagelijks onderhoud van bruggen,
beschoeiingen, gemalen en riolering,
dagelijks onderhoud aan gemeentelijke
gebouwen;

op het gebied van dagelijks groenonderhoud
in de openbare buitenruimte, wegbebakening,
dagelijks onderhoud bestratingen en
verhardingen, dagelijks onderhoud van
bruggen, beschoeiingen, gemalen en riolering,
dagelijks onderhoud aan gemeentelijke
gebouwen;

het beheer en dagelijks onderhoud
van parkeergarages,
parkeervoorzieningen en fietsenstallingen
en
in het algemeen, het verrichten van
diensten die voorzien in de behartiging
van een openbaar belang;
alsmede het oprichten van-, het op
enigerlei wijze deelnemen in, het
besturen van, het toezicht houden op
ondernemingen en vennootschappen, die
werkzaam zijn op de hiervoor genoemde
gebieden, en het financieren van en het
stellen van zekerheid voor schulden van
anderen, en al hetgeen met vorenstaande

het beheer en dagelijks onderhoud
van parkeergarages, parkeervoorzieningen en
fietsenstallingen en

HUIDIGE STATUTEN (per 2018)
g. het (op afstand) toezicht houden op,
beheren en bedienen van onroerende en
roerende goederen;
h. het verlenen van transport- en
vervoersdiensten;
i. het verrichten van:
i. dagelijks groenonderhoud in de openbare
buitenruimte en wegbebakening;
ii. dagelijks onderhoud van bestratingen en
verhardingen;
iii. dagelijks onderhoud van bruggen en
beschoeiingen, gemalen en riolering;
iv. dagelijks onderhoud aan gemeentelijke
gebouwen;
j. het beheer en dagelijks onderhoud van
parkeergarages, parkeervoorzieningen en
fietsenstallingen, en

in het algemeen, het verrichten van diensten
die voorzien in de behartiging van een
openbaar belang;
alsmede het oprichten van-, het op enigerlei
wijze deelnemen in-, het aangaan van
belangengemeenschappen met-, het besturen
van-, het toezicht houden op- ondernemingen,
vennootschappen, stichtingen en (andere)
non-profit organisaties die werkzaam
zijn/activiteiten ontplooien/diensten verlenen
op/binnen de hiervoor genoemde gebieden,

k. in het algemeen het verrichten van
diensten die voorzien in de behartiging van
een openbaar belang.
Voorts behoort tot het doel van de
vennootschap
a. het oprichten of mede oprichten van, het
samenwerken met, het deelnemen in het
kapitaal van, het besturen of
medebesturen van een andere
onderneming, in welke rechtsvorm dan
ook, die een onderneming exploiteert op
4

VORIGE STATUTEN (per 2009)
verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.

VORIGE STATUTEN (per 2016)
alsmede het financieren van en het stellen van
zekerheid voor schulden van anderen, en
voorts al hetgeen met vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin van het woord.

HUIDIGE STATUTEN (per 2018)
een of meer met de in artikel 3.1 vermeIde
verband houdende terreinen dan wel een
andere onderneming die werkzaam is op
een of meer met de in artikel 3.1 vermelde
verband houdende terreinen, alsmede het
overnemen van andere ondernemingen
welke werkzaam zijn op een of meer met
de in artikel 3.1 vermelde -verband
houdende terreinen;
b. het verstrekken en aangaan van
geldleningen, het verkrijgen, het
vervreemden en bezwaren van
registergoederen en het stellen van
zekerheden ten behoeve van
dochtermaatschappijen
c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren,
verhuren en exploiteren van
registergoederen en
d. het verrichten van alle verdere
handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
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Bijlage 4: Factsheet iZoof
Achtergrond iZoof Public Drive
Spaarnelanden NV onderneemt onder de merknaam iZoof diverse activiteiten. iZoof wordt aangeduid als een social enterprise. Dit houdt in
dat iZoof primair een maatschappelijke missie heeft en de daaruit voortvloeiende doelen realiseert als een zelfstandige onderneming die
financieel zelfvoorzienend is en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies.59 De social enterprise is ondergebracht bij
Spaarnelanden Bedrijven BV.60 De overkoepelende merknaam is iZoof Public Drive. iZoof Public Drive is een integraal mobiliteitsconcept
met de volgende activiteiten:
▪ iZoof Electric Taxi
▪ iZoof Car Sharing
▪ iZoof Sustainable Logistics
▪ Mobility Hub
Deze factsheet belicht de twee meest uitgewerkte concepten iZoof Electric Taxi en iZoof Car Sharing.

Bedrijfsmodel

Status initiatief

iZoof Electric Taxi
Electrische taxi’s met als chauffeurs oudere medewerkers
van Spaarnelanden die minder goed meer op andere
werkzaamheden binnen Spaarnelanden inzetbaar zijn.
Pilotfase (verlengd tot 2019)

iZoof CarSharing
Een deelautosysteem voor elektrische deelauto’s in de
Haarlemse wijken Planetenwijk en Ramplaankwartier. Het
is een cocreatie van inwoners, Spaarnelanden en de
gemeente.
Pilotfase (verlengd tot eind 2019)

59

We verwijzen naar de definitie van social enterprise die PriceWaterhouseCoopers hanteert. Spaarnelanden omschrijft het begrip social enterprise, maar geeft geen definitie of specifieke
afbakening.
60 Gemeente Haarlem, beantwoording technische vragen over iZoof (2018, ongedateerd).
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Initiatiefnemer
Businesscase
opgesteld?

Besluitvorming

Betrokkenheid
RvC

iZoof Electric Taxi
Spaarnelanden/Haarlems taxibedrijf
Ja, de onderzoekers hebben deze kunnen inzien. Uit de
businesscase volgt uit berekeningen door Spaarnelanden
dat het initiatief winstgevend kan zijn. Bepalende
factoren zijn dat de minder goed inzetbare werknemers –
van wie de loonkosten op de verlies- en winstrekening
van Spaarnelanden drukken - op deze wijze een nuttige
bijdrage kunnen leveren en dat Spaarnelanden hiermee
het risico op uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid
vermindert.
Omdat het verrichten van persoonsvervoer over de weg
een nieuwe branche is voor Spaarnelanden, moest de
RvC volgens het directiereglement vooraf toestemming
verlenen. Dit is ook gebeurd. De directie van
Spaarnelanden heeft de AvA geïnformeerd en om
commitment gevraagd.61 62 De wethouder heeft in de
daarop volgende AvA toestemming en commitment
verleend om in die markt, nadrukkelijk low profile en niet
onomkeerbaar, iZoof Electric Taxi te ontwikkelen. 63
De directie heeft de RvC vanaf de planvorming betrokken.
De RvC was kritisch over het initiatief en heeft er intern
ook discussie over gevoerd. De RvC keek bijvoorbeeld of

iZoof CarSharing
Spaarnelanden/inwoners
Nee. Er is nog geen businesscase opgesteld. Spaarnelanden
geeft aan dat deze op basis van de data uit de lopende
pilot zal worden opgesteld.

iZoof Car Sharing is summier besproken in de AvA. Het is
de RvC besproken. Er is geen besluitvorming in de AvA
geweest over deze pilot.

De directie heeft de RvC vanaf de planvorming betrokken.
Net als bij iZoof Electric Taxi dringt de RvC erop aan dat de

61

Spaarnelanden, Notitie Social Enterprise, AvA, 6 december 2017.
Spaarnelanden, Notulen AvA, 13 september 2017.
63 Spaarnelanden, Notulen AvA, 6 december 2017.
62
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Betrokkenheid
aandeelhouder
c.q. college

iZoof Electric Taxi
het past binnen de kernactiviteit van Spaarnelanden en
wilde zeker stellen dat er ook draagvlak is bij de
gemeente, met name bij de opdrachtgever, voor het
opzetten van een taxidienst in concurrentie met
marktpartijen. De RvC heeft het maximale risico bij de
opstartfase begrensd op € 100 duizend.64
De (vorige) wethouder heeft Spaarnelanden in het
algemeen gestimuleerd om meer commerciële omzet te
generen tot het maximum van 20% van de omzet.

iZoof CarSharing
directie van Spaarnelanden commitment bij de
aandeelhouder verkrijgt.

Spaarnelanden heeft een verkenning voor iZoof Electric
Taxi laten opstellen en deze is tezamen met het advies
van de RvC besproken in een AvA.65

De wethouder heeft het idee van een pilot met een
vereniging van eigenaren (VVE) van woningen in een AvA
geopperd.66

De wethouder is goed op de hoogte, onder meer door
annotaties bij aandeelhouderstukken.

De wethouder is goed op de hoogte, onder meer door
annotaties bij aandeelhouderstukken.

Het college is op hoofdlijnen op de hoogte. De iZoofprojecten bevinden zich in een pilotfase, en zijn pas
onlangs geëvalueerd, waardoor uitgebreide bespreking in
het college niet eerder aan de orde was.

Het college is op hoofdlijnen op de hoogte. De iZoofprojecten bevinden zich in een pilotfase, en zijn pas
onlangs geëvalueerd, waardoor uitgebreide bespreking in
het college niet eerder aan de orde was.

De (vorige) wethouder heeft Spaarnelanden in het
algemeen gestimuleerd om meer commerciële omzet te
generen tot het maximum van 20% van de omzet.

64

Spaarnelanden, Notulen AvA, 15 mei 2018.
Spaarnelanden, Notulen AvA, 13 september 2017.
66 Spaarnelanden, Notulen AvA, 13 september 2017.
65
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Betrokkenheid
raad

Stand van zaken
eind 2018

Toekomstige
stappen

67
68

iZoof Electric Taxi
iZoof CarSharing
Het is niet gebruikelijk dat de wethouder de raad vooraf informeert over door Spaarnelanden op te starten pilots.
Raadsleden worden achteraf op de hoogte gebracht door het aan de raadscommissie aangeboden financieel
jaarverslag en het publiek beschikbare jaarverslag van Spaarnelanden. Raadsleden kunnen vragen stellen aan de
wethouder en hebben dit ook gedaan. Op 26 juni 2019 vond op initiatief van een raadslid een drietal presentaties over
iZoof plaats, onder meer door de directeur van Spaarnelanden en de ambtelijk aandeelhouder.
Er rijden vijf elektrische taxi’s onder het label iZoof en
Uit de evaluatie blijkt dat de zeven auto’s van iZoof Car
drie medewerkers van Spaarnelanden NV zijn aan de slag Sharing gemiddeld 2,2 uur per dag zijn gebruikt. Het aantal
bij iZoof Electric Taxi. Een van hen is chauffeur op een
actieve gebruikers ligt met 73 boven de verwachting van
iZoof Electric Taxi, twee anderen zijn in opleiding.67
50 deelnemers. Naar verluid hebben 12 deelnemers hun
eigen auto weggedaan vanwege het deelautosysteem.
Problemen rond de beschikbaarheid van de laadpalen in de
gemeente en het systeem voor het ontsluiten van de
auto’s vormden redenen waarom de pilot is verlengd.
Spaarnelanden geeft aan dat dit MAAS-concept (Mobility
As A Service) een grote mate van complexiteit heeft.68
Besluitvorming over de voortzetting volgt later in 2019.
Na afronding van de pilot kan Spaarnelanden nog
faciliteren, maar wil Spaarnelanden het initiatief
niet meer organiseren. Spaarnelanden denkt bijvoorbeeld
aan een coöperatie van bewoners die samen gaan regelen
dat auto’s uit het straatbeeld verdwijnen, en dat
Spaarnelanden op bepaalde punten hierin faciliteert.

Spaarnelanden, Jaarverslag 2018.
Spaarnelanden, Evaluatie iZoof Car Sharing 2018 , Haarlem wil elektrische auto’s delen!?, 20 maart 2019.
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Financieel
resultaat

iZoof Electric Taxi
Uit de evaluatie blijkt dat de pilot over 2018 een
operationeel boekverlies van bijna € 46.000 had.69 Voor
de RvC weegt bij het kijken naar rendement ook mee dat
er nog niet toegerekende aspecten zijn, zoals het
voorkomen van afvloeiingskosten en eigen risico bij
ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als je die kostenreductie
mee laat wegen is het voor Spaarnelanden als geheel
rendabel.70

iZoof CarSharing
Spaarnelanden heeft gekozen voor een actietarief van €
4,50 per uur / € 5 per maand, om mensen laagdrempelig
kennis te laten maken met autodelen en elektrisch rijden.
Met de huidige bezetting zou een kostendekkend uurtarief
van € 17,- nodig zijn.71 Dit betekent dat het initiatief
succesvol is wat betreft deelname, maar voor
Spaarnelanden in deze aanloopperiode nog een
verliesgevende activiteit is.

69

Spaarnelanden, Evaluatie iZoof Electric Taxi 2018, De Social Enterprise werkt in Haarlem, februari 2019.
Spaarnelanden, gesprek met voorzitter RvC.
71 Spaarnelanden, Evaluatie iZoof Car Sharing 2018 , Haarlem wil elektrische auto’s delen!?, 20 maart 2019.
70
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Bijlage 5: Factsheet SRO
Algemeen

Governanceinrichting

SRO
• SRO is ruim twintig jaar geleden ontstaan toen de gemeentelijke afdeling Sport Recreatie en Onderwijsvoorzieningen
van de gemeente Amersfoort verzelfstandigde. Met de komst van tweede aandeelhouder Haarlem in 2008-2010 is
de basis verbreed. SRO is een organisatie die zorgdraagt voor maatschappelijk vastgoed in de breedste zin. SRO
beheert, onderhoudt en exploiteert vastgoed voor gemeenten, verenigingen en scholen. Daarnaast verzorgt SRO
sportstimuleringsprogramma’s voor bijzondere doelgroepen.
• SRO is een overheidsNV van Amersfoort (50%) en Haarlem (50%). SRO verricht ook werkzaamheden voor
omliggende gemeenten zoals Bunschoten, Leusden en Zandvoort.
•

•

•

•
•
•

Amersfoort en Haarlem zijn de aandeelhouders van de holding. Daaronder hangen werkmaatschappijen
(jointventures) zoals SRO Leusden BV, SRO Bunschoten BV, SRO Zandvoort BV. De activiteiten van Haarlem zitten in
de werkmaatschappij SRO Kennemerland BV. Recent (in 2018) is een jointventure met Zeist aangegaan.
De werkzaamheden voor één gemeente worden ondergebracht in een joint venture, waarvan de betreffende
gemeente en SRO aandeelhouders zijn. De gemeente stelt als medeaandeelhouder de opdracht en de begroting
vast.
Vanuit de aandeelhouderrol wordt de samenwerking met Amersfoort als vruchtbaar ervaren. Er wordt samen
opgetrokken. Amersfoort is bovendien een grote partner die substantieel omzet inbrengt. SRO realiseert
schaalvoordelen door bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop/aanbesteding voor Amersfoort en Haarlem op gebied van
onderhoud en investeringen voor sportterreinen.
SRO hanteert een eigen governancecode.
SRO NV heeft twee directeuren (bestuurders), te weten een directeur operations en een financieel directeur.
Belangrijke besluiten en investeringen liggen statutair bij de AvA. De bevoegdhedenstructuur rond investeringen is in
2018 onder de loep genomen en aangescherpt (memo aan aandeelhouders van 9 april 2018 “afspraken over
11

SRO
contractering en governance verbonden partijen”). De staffel met investeringsbedragen is aangescherpt en
verduidelijkt. Helder is tot welk bedrag de directie (alleen) mag beslissen, wanneer een investeringsbeslissing aan de
RvC en/of AvA is. Ook is helder vastgelegd dat de AvA altijd moet worden betrokken als sprake is van een verhoogd
risicoprofiel voor de aandeelhoudende gemeenten (Haarlem, Amersfoort) of er voorstellen liggen voor activiteiten
buiten de publieke sector.
• SRO beschikt over een professionele RvC, die uit 5 externe commissarissen bestaat. De commissarissen zijn op
basis van deskundigheid geselecteerd. Overeenkomstig de statuten wordt een commissaris voor vier jaar
benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de
Ondernemingsraad NV SRO. Een commissaris kan twee keer worden herbenoemd.
• Wethouder Snoek vult bij SRO ook dubbelrol in: is vanuit College aandeelhouder en opdrachtgever richting SRO.
In Amersfoort is dit ook zo georganiseerd.
• Het opdrachtgeverschap van de gemeente is in een ambtelijk contractteam belegd. Er is een operationeel overleg,
daarnaast vindt tussen gemeente en SRO regelmatig overleg plaats op tactisch (stuurgroep) en strategisch niveau
(bestuurlijk overleg). Over het algemeen is de gemeente, zoals aangegeven in de informatienota 2018/447742,
tevreden over de samenwerking met SRO.
Activiteiten

•
•

•
•

Corebusiness is beheer, onderhoud en gebruik van gemeentelijk vastgoed en sportvoorzieningen.
Grootste deel van werkpakket betreft publieke taken. SRO zet in op publiek-publieke samenwerking om haar
groeidoelstelling te realiseren, dat gebeurt middels de joint-venture-formule (zie hiervoor). Marktconformiteit is in
beheer en exploitatie van vastgoed een uitgangspunt. Naar passende verdienmogelijkheden wordt in dit verband
binnen de exploitatie gezocht.
In het beheer en de uitvoering van onderhoud besteedt SRO werkzaamheden uit.
In 2017 is SRO Kennemerland NV geëvalueerd. Conclusie: de klant waardeert de dienstverlening van SRO op de
sportcomplexen en in de zwembaden als ruim voldoende. Verbeterpunten zijn de tijdige uitvoering van het
onderhoud en de responstijd voor de afhandeling van vragen en klachten. De implementatie en uitvoering van de
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SRO
contractuele verplichtingen door SRO kan beter. Ten opzichte van 2016 is er sprake van verbetering, maar de
bedrijfsvoering van SRO bevindt zich nog niet op het niveau dat de gemeente wenst.
Financieel

•
•
•

•

Strategie

72

•

De omzet van SRO NV bedraagt circa € 39 mln (2017), de omzet van SRO Kennemerland BV circa € 7 mln (2017).
Beperkte rentabiliteit op de omzet (3,2%). Er wordt gewerkt met een dividend-taakstelling.
SRO constateerde in 2017 dat er sprake is van een toenemende druk op het rendement. Dit kwam door wegvallende
overeenkomsten met de gemeente Nijkerk, krimpende werkpakketten in Amersfoort en Haarlem, o.m. door
bezuinigingen, achterblijvende resultaten in Haarlem en de komst van Amerena en daarmee de sluiting van 3
accommodaties in Amersfoort. Inmiddels is de situatie gunstiger, er zijn nieuwe inkomsten gegeneerd en de laatste
jaren is er meer dividend dan begroot uitgekeerd72.
SRO hanteert onder meer de volgende financiële beleidsuitgangspunten:
o Binnen werkmaatschappijen kan het rendement van activiteiten onderling uiteenlopen, maar iedere
werkmaatschappij moet renderen.
o De toerekening van kosten aan activiteiten verloopt transparant. In een “notitie kostentransparantie” geeft
de directie aan hoe gemeenschappelijke kosten worden doorberekend en welke werkwijze mbt tariefstelling
en businessplannen wordt gevolgd (11/11/2016).
o Gewenste solvabiliteit van 40%. Wordt op basis van conceptjaarrekening 2016 niet gerealiseerd.
o Operationele kasstroom: minimaal € 1,5 mln jaarlijks.
o Periodieke uitvoering risico-inventarisatie.
Verschuiving van de basis op orde, naar continue verbetering en groei. In strategisch plan 2017-2018 zijn 4 ambities
benoemd. 1) Op eerste plaats stelt SRO een groeidoelstelling van € 1 mln omzet per jaar, te realiseren via groei van
werkpakketten bij bestaande en nieuwe (publieke) opdrachtgevers (in een straal van 30 kilometer rond Amersfoort
en Haarlem). Dit doet ze om het dienstenpakket in de toekomst in stand te houden. 2) SRO wil toegevoegde waarde
voor opdrachtgevers leveren, door een proactieve adviesrol in te vullen m.b.t. maatschappelijk vastgoedbeheer en

Mondelinge informatie van de ambtelijk aandeelhouder.
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SRO
sportstimulering. SRO wil strategische samenwerkingspartner van gemeenten en gebruikers/huurders van
maatschappelijke voorzieningen zijn. Verdere doelen heeft SRO NV geformuleerd op het gebied van 3)
marktconformiteit van haar dienstverlening en 4) vitaliteit van de eigen organisatie. Deze 4 ambities zijn nog actueel.
• Het strategisch plan 2017/2018 is tot stand gekomen na interne besprekingen met management en medewerkers,
en werkconferenties en gesprekken met opdrachtgevers, toezichthouders en andere stakeholders.
Rol
gemeenteraad

•
•

•

•

Rond en voor 2015 was er de nodige onrust. De bedrijfsvoering was niet op orde. Heeft geleid tot een verbeterplan
en nieuwe directie.
In 2017 heeft de gemeente het contract met SRO Kennemerland BV voor het beheer, onderhoud en exploitatie van
haar sportvoorzieningen en een gedeelte van haar maatschappelijk vastgoed, verlengd met 5 jaar. De raad heeft bij
de hercontractering met SRO in 2017 aangegeven dat zij over het functioneren van SRO als opdrachtnemer van de
gemeente én SRO als dienstverlener voor derden jaarlijks geïnformeerd wil worden. Waarbij niet alleen vanuit het
opdrachtgeversperspectief gerapporteerd wordt, maar ook aandacht besteed wordt aan andere aspecten als
compliance, investeringen in duurzaamheid, lerend vermogen en verloop van voorzieningen.
Jaarlijks wordt de dienstverlening van SRO geëvalueerd. De Rekenkamercommissie heeft over de opzet van de
evaluatie geadviseerd en later tevens getoetst in hoeverre aanbevelingen door het College zijn opgevolgd. In 2018 is
de gemeenteraad via informatienota 2018/447742 geïnformeerd over de eerste evaluatie. Daarin wordt ingegaan op
o.m. de prestatieafspraken, resultaten klanttevredenheidsonderzoeken, uitgevoerde/lopende investeringsprojecten
en verloop van voorzieningen. Ook wordt aandacht besteed aan aspecten als compliance, investeringen in
duurzaamheid en lerend vermogen. Melding wordt gemaakt van de ontwikkeling van een prestatiemeter en in
toekomst te hanteren KPI’s.
Rond de contractverlenging met SRO (BV Kennemerland) zijn er in 2017 diverse technische vragen door raadsleden
gesteld. Raadsleden vragen daarin naar de resultaten van het verbetertraject, de financiële positie en risico’s voor de
gemeente.
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Bijlage 6: Factsheet Vergelijkbare afvalbedrijven
Onderwerp
Algemeen

ACV
• 4 aandeelhoudende gemeenten:
Ede, Wageningen, Renkum en
Veenendaal
• In 1999 ontstaan vanuit
samengaan reinigingsdiensten
Wageningen en Ede. In 2001
Renkum toegetreden, in 2008
Veenendaal

DAR
• 6 aandeelhoudende gemeenten
in regio Nijmegen
• Voor 2010 was Nijmegen enig
aandeelhouder, daarna is de
DAR geregionaliseerd en zijn vijf
regiogemeenten aangesloten.
• Commerciële activiteiten zijn
afgestoten, bewuste keuze voor
publiek bedrijf.

Governanceinrichting

•
•
•

•
•
•

1 directeur-bestuurder
onafhankelijke RvC (5 leden)
AvA bestaande uit pf-houders
van de 4 gemeenten. Bij
sommige gemeenten scheiding
in aandeelhouder- en

1 directeur-bestuurder
Onafhankelijke RvC (5 leden)
AvA bestaande uit pf-houders
van de 6 gemeenten. Per
gemeente wisselende invulling:
gescheiden rol of één
wethouder die zowel

Irado
• 3 aandeelhoudende gemeenten
• Beginjaren van deze eeuw
gestart met Schiedam, als
onderdeel van multi-utility ONS,
daarna is Vlaardingen erbij
gekomen. In 2007 is ONS
grotendeels opgeheven en Irado
afzonderlijk verder gegaan.
Recent (1-1-2018) is Capelle a/d
IJssel toegetreden.
• Geen apart innovatiebudget.
Nieuwe activiteiten moeten na
korte aanloop zichzelf
terugverdienen. Aanloopkosten
kunnen na goedkeuring RvC ten
laste van resultaat worden
gebracht.
• 1 directeur-bestuurder
• Zitten middenin een
vernieuwing van de governancestructuur, aandeelhoudersovereenkomsten en statuten
worden gemoderniseerd
(volgens model Nationaal
15

Onderwerp

ACV
opdrachtgeverrol bij sommigen
niet
• Professionalisering van
governance is ontwikkelpunt

Activiteiten

•

Van origine afval- en
reinigingsbedrijf

DAR
aandeelhouder als
opdrachtgever is. De
geraadpleegde wethouder heeft
beide rollen. Is wel eens anders
geweest, maar kennis van het
dossier helpt om
aandeelhouderrol goed in te
vullen. Als relatie goed is, is dit
het meest praktisch.
• De geraadpleegde wethouder
zit in AvA en is daarnaast ook
voorzitter van het bestuurlijk
opdrachtgeveroverleg, hierin
zitten de pfh’s van de 6
gemeenten. Is een
afstemmingsoverleg (2 x per
jaar) over beleidsinhoudelijke en
DVO-zaken. Actueel gaat dit
bijvoorbeeld over de
herinrichting van de
papierinzameling.
• Op ambtelijk niveau is er
voorafgaand aan AvA’s ook
altijd een financieel overleg
tussen de betrokken
adviseurs/medewerkers van de
gemeente en DAR
• Van origine afval- en
reinigingsbedrijf

Irado
Register), er is een RvCreglement gekomen.
• RvC is geprofessionaliseerd, in
2015 zijn twee nieuwe leden
(juridisch en financieel), na
externe werving, toegetreden.
• Aandeelhouder en
opdrachtgeverrol zijn binnen de
3 gemeenten gescheiden.
Allemaal nieuwe wethouders in
AvA.
• Continue factor zijn
lijntjes/relaties met
ambtenaren.
• Er is maar één AvA per jaar.
• Irado is in verband met keuzes
voor nascheiding mede
aandeelhouder van OMRIN.

•

Van origine afval- en
reinigingsbedrijf én BOR-bedrijf
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Commerciële
activiteiten

ACV
• Later is kringlooptak
toegevoegd en uitgebreid.
• Recent – sinds 2015, eerst als
pilot – ook IBOR voor Ede.
• Binnen kringloop, IBOR en
deelnemingen in
afvalbewerking;(So Grade =
textielsortering en Road2 Work
= ontmanteling wit- en
bruingoed) wordt ook veel
gedaan op het gebied van
sociale werkgelegenheid
• ACV is opgeschoven in beleid.
Doet steeds meer de
beleidsvoorbereiding aan de
afvalkant van gemeenten.
• ACV heeft commerciële
activiteiten (met name
bedrijfsafval).
• Zit in aparte BV, net zoals
zorgtaken en Kringloopbedrijf.
Integrale doorberekening
kostprijzen.
• Eén geconsolideerde
jaarrekening.
• Kringloopbedrijf is vorig jaar
omgezet in een Stichtingvorm.
RvC ACV is ook RvT van Stichting
Restore

DAR
• Inmiddels ook BOR-bedrijf, DAR
doet veel in groenbeheer, met
name voor Nijmegen, maar ook
steeds meer IBOR voor andere
gemeenten (vlgs
cafetariamodel)
• DAR heeft stevige adviesrol, ze
levert kennis en advies aan
gemeenten (beleid,
communicatie, educatie) en
heeft adviesrol richting GR
Milieu en Afval Regio Nijmegen
vwb aandeelhouderrol in
afvalverwerker ARN

Irado
(Schiedam). Op dit moment
worden voor 1/3 van
Vlaardingen en 40% Capelle ook
BOR-taken gedaan.
• Op BOR-gebied doet Irado ook
steeds grotere (civieltechnische)
reconstructie- en
renovatieprojecten
• Ook beleidsondersteunende rol,
maar bij behandeling
raadsvoorstellen lichten
ambtenaren van gemeenten
deze in principe toe

•

•

•
•

DAR opereerde voor 2010 als
een marktspeler, na 2010 niet
meer.
Bedrijfsafval verkocht en alleen
nog dienstverlening voor
deelnemende gemeenten.
Wel is er nog een aparte BV, van
waaruit op beperkte schaal
commerciële diensten worden
verricht, te weten: verzorgen
van evenementen, beheertaken
voor woningbouwcorporaties en

•
•

•

Irado is actief op gebied van
bedrijfsafval en verzorgt
reinigingsdiensten voor
bedrijven.
Dit levert belangrijke bijdrage
aan dekking overhead.
Uurtarieven voor publieke en
commerciële taken zijn
dezelfde, er is sprake van
integrale kostprijsdoorberekening.
Geen aparte BV’s, wel
gescheiden administratie.
17
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ACV

DAR
ongediertebestrijding voor
bedrijven.
• Totale omzet hiervan is circa 6
ton.

Corebusiness

•

Afvalbeheer, reiniging,
kringloop, IBOR

•

Afvalbeheer en BOR

Financieel

•
•
•
•
•

Omzet circa € 30 mln (2018)
Rendement 2016: niet bekend
Rendement 2017: 5,0%
Rendement 2018: 5,6%
In het uurtarief zit een opslag,
maar geen precies percentage
per product. Kostprijs-plusmodel is in ontwikkeling
Bescheiden innovatiebudget: €
50.000
ACV werkt met een
jaaragenda/plan, waarin ook
ontwikkel-/innovatie staan. Is

•
•
•
•
•
•

Omzet circa 41 mln (2018)
Rendement 2016: 7,8%
Rendement 2017: 1,5%
Rendement 2018: 1,8%
Rendementsdoelstelling: 5%
Kostprijs-plus-model, risicoopslag van 6% over alle
activiteiten
Geen apart innovatiebudget.
Zelfde werkwijze als Irado (zie
hiernaast)

•
•

•

Irado
• Sinds kort worden er ook
helemaal aparte routes
gereden.
• Zien geen noodzaak voor aparte
BV’s. Risicomanagement wordt
wel heel serieus genomen, is
afgelopen jaren
geprofessionaliseerd.
• Afvalbeheer en BOR.
• Er is discussie gaande over taak
van Irado op gebied van
bruggen en gemalen. Irado
heeft ook nog
havendienstmannen in dienst.
• Omzet circa € 37 mln (2017)
• Rendement 2016: 4,3%
• Rendement 2017: 9,4%
• Rendement 2018: nog niet
gepubliceerd
• Kostprijs-plus-model, gaan uit
van 3% rendement op publieke
taken en 6% op commercieel.
• Geen apart innovatiebudget.
Nieuwe activiteiten moeten na
korte aanloop zichzelf
terugverdienen. Aanloopkosten
kunnen na goedkeuring RvC ten
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Strategie

ACV
gericht op corebusinessactiviteiten.
• Regionaal bedrijf – wil in
natuurlijke regio werken. ACV
heeft nauwe band met
gemeenten. Dat wil ACV zo
houden.
• Maatschappelijk: inzet op hoge
afvalscheiding en social return.
• Schaal: geen noodzaak om te
groeien, wel wens om positie in
natuurlijke regio te versterken:
Barneveld, Rhenen. Deze
gemeenten willen nog niet echt.
Renswoude treedt waarschijnlijk
per 1-1-2020 toe (maar dit is
een kleine gemeente).
• Innoveren: belangrijk, maar wel
selectief. Op elementen die bij
ACV passen en aansluiten op de
core-business van ACV
• Innovatiegebied was bijv groen
gas. In bredere zin:
verduurzamen
vervoer/transport. Voor
experimenten met elektrische
huisvuilwagens of wagens op
waterstof heb je al snel meer
schaal nodig dan ACV heeft.

DAR

•
•

•

De strategie moet eind dit jaar /
volgend jaar weer vernieuwd.
Logische lijn voor nu (en straks)
is doorontwikkelen van
dienstverlening, passend bij
corebusiness, in lijn van
circulaire economie.
Bij innovatie wordt gedacht aan
waardecreatie uit bewerking
van afvalstromen zoals
textielsortering (met sociale
werkgelegenheid), ontmanteling
wit- en bruingoed. Eerder is een
voorstel voor textielsortering
met inzet van zo’n 40 MAAT-tjes
niet doorgezet, omdat directie
en RVC het te risicovol vonden.

Irado
laste van resultaat worden
gebracht.
• Er moet volgend jaar een nieuw
strategisch
meerjarenbeleidsplan komen.
• Speerpunten op dit moment
zijn:
o Scheiden van afval
o Inzet SROI
o Burgerparticipatie
o Duurzaamheid
• Speerpunten en innovaties
moeten aansluiten op
corebusiness
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ACV
• Taakverbreding. Uitbreiding van
Samenwerk Bedrijf (SWB). Dit is
de IBOR-taak die nu alleen voor
Ede wordt uitgevoerd. Zou mooi
zijn als dit ook voor andere
gemeenten kan worden gedaan.
• Aandeelhouder (wethouder
Heinrich) Renkum was
principieel tegenstander van
taakverbreding. Hij was van
“schoenmaker blijf bij je leest”

DAR

Irado

Rol gemeenteraad

•

•

•

•

ACV blijft zelf op gepaste
afstand. Contacten lopen via
gemeente/wethouder. Wel
wordt er zo nu en dan een
presentatie in Raden verzorgd
(op initiatief van wethouder of
Raad zelf). ACV organiseert zo
nu en dan ook
excursies/bedrijfsbezoeken voor
Raden. Opkomst is goed. Wordt
gedaan vanaf 17.00 uur met een
hapje eten erbij.
In proces vaststelling strategie
wordt ruimte gehouden voor
raadpleging Raad. Of daar
gebruik van wordt gemaakt is
aan de wethouders/Colleges.

•

•

Kort geleden gestart met een
nieuwsbrief vanuit DAR aan
Raadsleden. Wil DAR zo’n 3 keer
per jaar doen.
In 2e jaar van bestuursperiode
(jaar na verkiezingen) nodigt
DAR Raden in groepen uit voor
excursie/themabijeenkomsten.
Worden doorgaans goed
bezocht.
DAR nodigt zich zelf niet uit voor
“optredens in de Raad”.
Terughoudende opstelling, elke
gemeente doet dit anders,
zoiets moet van wethouders of
Raad zelf komen. De
geraadpleegde wethouder is op

•

•

•

Geen directe lijn naar Raden.
Loopt via ambtelijke
contactpersonen/wethouders.
Er worden wel
bedrijfsexcursies/-bezoeken
georganiseerd (bijv. naar
Omrin).
In Capelle ten tijde van
toetreding op
“stadserfavonden” wel eens een
toelichting gegeven.
Huidige meerjarenstrategie is in
overleg met opdrachtgevers en
aandeelhouders (ambtelijk en
bestuurlijk) tot stand gekomen.
Uit een recent
stakeholderonderzoek in
20
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ACV

DAR
dit punt actief en laat DAR
minimaal 1 x 2 jaar aanschuiven
bij de Raad (informatieve
bijeenkomst). Hij is daar alert
op. De ene wethouder gaat daar
anders mee om dan de ander.

Leerpunten

Devies van ACV:
• doe waar je goed in bent (“stap
niet in een taxibedrijf, of een
windpark op zee”).
“Stadsverwarming zou beter
passen”.
• Investeer in de relatie, gaat om
vertrouwen

•

•

•

Bijzonderheden

•

Kostenallocatiemodel wordt
momenteel aangepast.
Communicatie en advies
worden meer als directe
producten neergezet.

•

Korte lijnen zijn heel belangrijk.
Vertrouwen komt te voet en
gaat te paard. Communicatie is
cruciaal. Gaat om relaties tussen
mensen
Stel een aantal basisvragen bij
nieuwe ontwikkelingen. Op de
eerste plaats: past het bij onze
doelstelling en corebusiness,
dan hoort het bij ons thuis (is
het een rol voor ons?) en
vervolgens ook: is het haalbaar?
(businesscase) en kunnen we
het aan?
In statuten /
samenwerkingsovereenkomst
van 2011 is bewust gekozen
voor het regiemodel, waarin
35% van het werk door de DAR
op de markt gezet wordt.

Irado
opdracht van Irado, bleek echter
dat veel contactpersonen de
strategie niet kennen.
Raadsleden zijn niet bevraagd in
kader van
stakeholderonderzoek.
• Concept van strategie is niet,
vanuit processturing Irado, langs
gemeenteraden gegaan.
• Eén-op-Eén-relatie maakt
kwetsbaar (sturende agenda
wethouder, ambities vanuit
organisatie/bestuurder). Bij
deelname meerdere gemeenten
houden aandeelhouders elkaar
ook scherp.
• Je moet als bedrijf in relatie met
gemeenten niet te dominant
willen zijn. Stel je dienstbaar op.
• Belangrijke tegenkracht zit bij
RvC, maar ook bij Directeur en
zijn MT
•

•

De DVO’s Schiedam worden
momenteel opnieuw
opgebouwd volgens zero-based
kostenstructuur etc.
Opdrachtgeverlijn Schiedam wil
op ambtelijk niveau naar DVO’s
21
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ACV
• Nu te veel verschillende
kostenafspraken, erfenis van
verleden. Moet transparanter.

DAR
Daarmee werd een toets op
marktconformiteit naar binnen
gehaald.
• Staat ter discussie;
marktpartijen staan minder te
popelen om in te schrijven op
puur uitvoerende klussen én
DAR bewijst inmiddels op
andere manieren dat ze
marktconform werkt.

Irado
voor bepaalde duur, willen weer
“meer stuur in handen”.
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