GEMEENTE VELSEN

Beantwoording vragen van de raad

Datum collegevergadering

27-9-2016

Registratienummer

Rs16.00640

Naam raadslid

Marianne Vos

Fractie

Velsen lokaal

Portefeuillehouder(s)

A. Verkaik / R.G. te Beest / A.V. Baerveldt / F. Bal

Onderwerp: Verbonden Partijen
Toelichting bij de vragen:

In een tijdsbestek van een half jaar is de Raad door berichtgeving in de media of door een
collegebericht geïnformeerd over het vertrek of het op non-actief gesteld zijn van een aantal
leidinggevenden en die allen een verbintenis hebben met de gemeente Velsen. Tot op dit
moment hebben wij weet van de HVC, Stadsschouwburg Velsen/Kunstencentrum, IJmond
Werkt, Stichting Welzijn Velsen en het Recreatieschap Spaarnwoude.

Inleiding van het college op de antwoorden

Het college wil benadrukken dat de vragen betrekking hebben op twee verschillende typen
organisaties. Enerzijds drie Verbonden Partijen: HVC, IJmond Werkt en Recreatieschap
Spaarnwoude. Dit zijn organisaties waar de gemeente tevens gedeeld eigenaar is. Anderzijds
de organisaties Stadsschouwburg/Kunstencentrum en de Stichting Welzijn Velsen. Dit zijn
organisaties waaraan de gemeente subsidie verleent. Van (gedeeld) eigenaarschap is geen
sprake. Het college hecht er aan dit te benadrukken omdat dit een andere
verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Ten aanzien van Recreatieschap Spaarnwoude wordt waarschijnlijk bedoeld de situatie bij
Recreatie Noord-Holland NV. De directeur is in dienst bij Recreatie Noord-Holland NV. Het
Recreatieschap heeft een raamcontract met Recreatie Noord-Holland NV. Recreatie NoordHolland NV is 100% eigendom van provincie Noord-Holland. Er is in deze casus geen directe
relatie met de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude.

Vraag 1

Is het College het eens met Velsen Lokaal dat er een opmerkelijke situatie is waar te nemen,
omdat binnen een tijdsbestek van een half jaar bovengenoemde verbonden partijen en door de
gemeente gesubsidieerde instellingen kampen met het vertrek van hun leidinggevenden?
Antwoord vraag 1

Het college heeft geen verband kunnen constateren tussen de verschillende organisaties en gaat
er daarom van uit dat dit berust op toeval.
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Vraag 2

Is het College bekend met andere verbonden organisaties en/of gesubsidieerde instellingen, die
kampen met het vertrek van leidinggevenden in de afgelopen periode of komende periode en
waarvan de raad tot op heden geen kennis van heeft? Zo ja, bij welke organisaties en instellingen
is dat het geval?
Antwoord vraag 2

Het college is hier op dit moment niet mee bekend.

Vraag 3

In hoeverre is het College bij elke verbonden partij betrokken of betrokken geweest bij overleg
en/of besluitvorming over het vertrek van leidinggevenden en/of bestuurders?
Kan het college correspondentie tussen de gemeenten en de betreffende verbonden partijen en/of
gesubsidieerde instellingen, en gespreksverslagen over het vertrek van leidinggevenden en/of
bestuurders, over (wijzigingen in) de besturing van de verbonden partijen ter illustratie
overhandigen aan de raad?
Antwoord vraag 3

Over de personele ontwikkelingen bij de Stadsschouwburg is het college in bestuurlijk overleg
geïnformeerd. Het college is echter van mening dat het niet aan het college is om over het vertrek
van directeuren/bestuurders te communiceren met uw raad. Communicatie hierover is een
verantwoordelijkheid van de individuele organisatie binnen de afspraken die hierover met de
betrokken personen zijn gemaakt.
Voor de Stichting Welzijn Velsen geldt voor het college hetzelfde uitgangspunt. Het is de
verantwoordelijkheid van het bestuur van SWV om beslissingen te nemen over personele zaken,
inclusief het aanstellen en op non-actief stellen van een directeur. Het college is hierover eveneens
in een bestuurlijk overleg geïnformeerd. In dit geval heeft het college echter wel gemeend uw raad
via een collegebericht te informeren. Dit vanwege het belang van de Stichting Welzijn Velsen in het
Sociaal Domein en de transformatiefase die net gestart is.
Bij HVC is het een eigenstandig besluit geweest van de directeur.
Voor IJmond Werkt! breekt er met het aflopen van het businessplan aan het eind van dit jaar een
nieuwe periode aan. Dit is voor het bestuur en directie aanleiding geweest te kijken naar de
inrichting van de nieuwe fase. Nu IJmond Werkt! goed op koers ligt om de doelstellingen van het
businessplan 2013-2016 te realiseren met een positief resultaat over 2015 en sluitende
begrotingen en meerjarenramingen is de tijd rijp om deze beweging te maken. Er breekt dus een
nieuwe fase voor IJmond Werkt! aan en zij moet daarop worden voorbereid. Bestuur en directie
waren het er over eens dat deze fase een andere vorm van leiderschap vraagt. In de 2e
kwartaalcijfers is dit inzichtelijk. Met een collegebericht zal het college uw raad hierover informeren.

Vraag 4

In hoeverre heeft het toezien vanuit het College geleid tot het nemen van enige
verantwoordelijkheid of handelen binnen deze partijen en organisaties in de directievoering?
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Antwoord vraag 4

De besluiten over de directievoering bij de Stadsschouwburg/Kunstencentrum zijn zelfstandig door
het bestuur genomen. Daar ligt ook de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid. Het college heeft
belang bij continuïteit van deze organisaties voor de uitvoering van de door de gemeente gewenste
beleid. Ditzelfde geldt voor de Stichting Welzijn Velsen. Bij HVC heeft het college ook geen
bevoegdheid en verantwoordelijkheid in de bedrijfsvoering. Bij IJmond Werkt heeft het bestuur een
besluit genomen en het college actief van informatie voorzien.

Vraag 5

In hoeverre zijn er (financiële) consequenties, voortvloeiende uit het vertrek en/of non-actiefstelling,
voor de gemeente en/of verbonden partij (gemeenschappelijke regeling) ontstaan? Te denken valt
aan extra inhuur van externe interimmers, wachtgelden, vertrekbonussen of iedere andere vorm
van financiële consequenties.
Antwoord vraag 5

Bij de Stadsschouwburg/Kunstencentrum is een interim-directeur aan het werk. Dit leidt tot niet
begrote uitgaven bij deze organisatie. Daarnaast liggen er meer financiële uitdagingen voor deze
organisatie om de continuïteit op langere termijn te borgen. Over de voortgang van de financiën
wordt het college geïnformeerd in de kwartaalrapportages van de organisatie. Het bestuur heeft
nog geen verzoek gedaan voor een bijdrage in deze kosten door de gemeente.
Ook bij de Stichting Welzijn Velsen is een interim-directeur aan het werk. Dit leidt tot hogere
kosten. Daarnaast heeft deze stichting nog meer financiële vraagstukken in relatie tot de
continuïteit van deze stichting. Het college is met de stichting in gesprek om te beoordelen of
aanvullende gemeentelijke bijdragen voor de gevolgen van besluiten van het bestuur van de
Stichting op hun plaats zijn.
Bij HVC heeft het geen financiële effecten voor de gemeente. Zo zal een lagere beloning van de
opvolger, niet leiden tot een waarneembaar effect op de garantstellingprovisie.
Bij IJmond Werkt! staan alle laatste financiële consequenties in de 2e kwartaalrapportage. Met een
collegebericht zal uw raad hierover binnenkort geïnformeerd worden.

Vraag 6

Het collegebericht nr 44 van 20161 meldt dat het college een onderzoek heeft ingesteld naar de
oorzaak en de aard van de financiële problemen van Stichting Welzijn Velsen.
Velsen Lokaal wenst hierover zo spoedig geïnformeerd te worden.
Heeft het College ook een onderzoek ingesteld ten aanzien van de
Stadsschouwburg/Kunstencentrum en het Recreatieschap Spaarnwoude?
Zo ja, wanneer wordt de Raad over deze onderzoeken geïnformeerd?
Zo nee, waarom niet en waarom wordt er geen onderzoek ingesteld?
Antwoord vraag 6

Het college begrijpt de wens om zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden over het onderzoek.
Bij Stichting Welzijn Velsen heeft het college gemeend zelf aanvullend onderzoek te laten doen. Dit
vanwege het eerder genoemde belang voor de transformatie en het grote aantal activiteiten van de
Stichting in de gemeente waarvan veel burgers gebruik van maken.
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https://raad.velsen.nl/Documenten/Collegebericht/Collegebericht-44-van-2016-ontwikkelingen-bijStichting-Welzijn-Velsen.pdf
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Het college streeft ernaar u hierover zo spoedig mogelijk te informeren. Hieraan zijn echter
juridische risico’s verbonden waardoor het college verplicht is eerst zienswijzen van
belanghebbenden in te winnen. Dat gebeurt op dit moment.
De Stadsschouwburg/Kunstencentrum heeft dit voorjaar zelf een onderzoek uitgevoerd en treft nu
alle maatregelen die nodig zijn om de continuïteit op orde te brengen. Het is daarom niet nodig om
nog een nieuw onderzoek uit te voeren.
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