
                   

 

Amendement/subamendement (RvO Art. 26) 

 

Amendement bij raadsvoorstel “Scenario’s voor de exploitatie van het honk- en softbalcomplex te 

Hoofddorp.” 

 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 20 augustus 2020 

Betreft wijziging op raadsvoorstel 2020.0001108 Scenario’s voor de exploitatie van het honk- en 

softbalcomplex te Hoofddorp. 

Het aanpassen van het beslispunt 1 met de toevoeging van de zinsnede ‘en met afspraken over een 

verbeterde governance’. 

Met het oog op een zo stabiel en efficiënt mogelijke exploitatie met zo min mogelijk financiële en 

operationele risico’s voor de gemeente en gebruikers en met afspraken over een verbeterde 

governance, te kiezen voor het scenario waarin stichting ETO het honk- en softbalcomplex te 

Hoofddorp met subsidie van de gemeente blijft exploiteren en beheren, onder de in dit voorstel en in 

bijlage 3 bij dit voorstel onder scenario 1 uitgewerkte randvoorwaarden;  

Het aanpassen van het beslispunt 2 met de toevoeging van de zinsnede ‘‘Onder de voorwaarde dat 

de verschillende besturen ontvlochten worden en in de statuten een tegenstrijdig belang bepaling 

en het aanwezig zijn van een Raad van Toezicht wordt opgenomen, waarbij geldt dat er een start 

gemaakt moet zijn met de werving van de leden van de Raad van Toezicht, voor de stichting ETO in 

te stemmen met.... (enz.)’. 

Onder de voorwaarde dat de verschillende besturen ontvlochten worden, in de statuten een 

tegenstrijdig belang bepaling wordt opgenomen en er een Raad van Toezicht wordt geïnstalleerd 

voor de stichting ETO in te stemmen met de verlening van een eenmalige subsidie van €755.000 aan 

stichting ETO voor de vervroegde aflossing van de eerste lening bij de Bank Nederlandse gemeenten 

van €500.000, inclusief afkoopsom €560.000, en de kwijtschelding van de door ons verstrekte lening 

van € 195.000 

Toelichting 

Op meerdere momenten heeft de raad haar zorgen geuit over de governance van stichting ETO en de 

verhouding tot Stichting Topsport Hoofddorp en vereniging Hoofddorp Pioniers. Zowel KPMG als Pot 

Jonker geven aan dat er meer nodig is dan een ontvlechting van de besturen van de verschillende 

rechtspersonen. Dit is van belang om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, intern 



toezicht te verbeteren en om slagkracht (meer kennis en netwerk) toe te voegen aan het huidige 

bestuur.  

En investering van enkele tonnen in een stichting als overheid kan alleen als de governance van die 

stichting op orde is en er voldoende invloed van de gemeente is om ook daadwerkelijk continuïteit 

op de langere termijn te borgen. Het is daarom van belang dat deze aanpassingen voorafgaand aan 

de uitkering van de gelden die bedoeld zijn voor de aflossing van de schulden. De invloed die de 

gemeente dan heeft komt voort uit het recht van benoemen en ontslaan van toezichthouders. De 

versterking van het bestuur zit in de extra expertise die wordt toegevoegd aan de stichting. Juist om 

stichting ETO de best mogelijke uitgangspositie te geven na de verbetering van de financiële situatie 

vraagt deze versterking.  

 

Ondertekening  

Katrijn Kliphuis 

Raadslid VVD Haarlemmermeer 


