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Topstructuur BV vanaf 1 januari 2015 

Op 21 oktober 2014 is Buurtplein BV opgericht. In onze rol als aandeelhouder hebben wij 

mevrouw R.E.G.J. Ampting-Wichman benoemd tot algemeen directeur.  

 

De BV is sinds 1 januari 2015 in al zijn facetten operationeel. In het businessplan BV is voorzien 

in een groeimodel tot 1 januari 2017, waarbij per 1 januari 2016 de (uitvoerende) activiteiten 

van het huidige Zorgplein worden ondergebracht bij de BV. Daarover zal medio 2015 

afzonderlijke besluitvorming plaatsvinden. Verder is voorzien in een scenario waarin de 

aandelen in de BV per 1 januari 2017 door de gemeente vervreemd kunnen worden. Daarover 

zal medio 2016 afzonderlijke besluitvorming plaatsvinden. Met de keuze voor de BV-vorm en 

de nadere invulling van de statuten, is een groot deel van de rolverdeling binnen de 

topstructuur reeds gegeven: 

 

 De gemeente als aandeelhouder/eigenaar 

De gemeente Doetinchem is 100% aandeelhouder. Het college vertegenwoordigt de gemeente 

als aandeelhouder, en mandateert die verantwoordelijkheid aan de wethouder, die 

deelnemingen in zijn portefeuille heeft.  Deze wethouder neemt deel aan de vergadering van 

aandeelhouders. Hiermee  wordt ook een scheiding gemaakt van rollen van aandeelhouder en 

opdrachtgever. De aandeelhoudersvergadering benoemt en ontslaat de statutair directeur. 

De aandeelhouder beoordeelt het functioneren van de BV in het licht van de doelstellingen in 

de statuten. 

 

 De gemeente als opdrachtgever/financier/contractmanager 

De gemeente is als financier opdrachtgever van de BV, voor het behalen van specifieke 

maatschappelijke doelen, voortvloeiend uit het beleid van de gemeente, in dit geval het 

beleidsplan Met Elkaar, Voor Elkaar. De opdrachtgeverfunctie geeft vorm aan de 

opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie (OGON-relatie): deze formuleert jaarlijks de specifieke 

doelen en (financiële) condities waaronder de BV zal opereren om die doelen te realiseren. 

De opdrachtgeverfunctie monitort, op basis van zoveel mogelijk outcome- en outputgegevens, 

de realisatie van de doelen, en kan eventuele aanvullende interventies doen. De gemeente 

organiseert de opdrachtgeverfunctie separaat van de aandeelhouder/eigenaarfunctie, omdat de 

materiële verantwoordelijkheid een andere is:  

de eigenaar moet er voor zorgen dat de BV handelt in overeenstemming met de statuten, en 

de continuïteit van de onderneming. De opdrachtgever moet er voor zorgen dat de 

maatschappelijke opdracht vervuld wordt; door deze opdrachtnemer (de BV), of, in het 

ultieme geval dat deze opdrachtnemer er blijkt van geeft dit niet goed te kunnen, een andere. 

 

 Statutair directeur 

De BV kent een statutair directeur. Deze directeur is eindverantwoordelijk voor alle 

activiteiten die uit hoofde van de BV worden ondernomen en vertegenwoordigt de BV in en 

buiten rechte. De statutair directeur legt verantwoording af aan de vergadering van 

aandeelhouders. De statutair directeur is gehouden te handelen in het belang van de BV. 

De BV is verantwoordelijk voor het inregelen van de aansprakelijkheidsbedingen en 

(bijbehorende) verzekering t.b.v. de statutair directeur. 

 

 


