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Voorgenomen besluit verzelfstandiging BUHA
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Aanleiding voor de mededeling
Met het coalitieakkoord zetten wij in op een kleinere overheid, minder beleid en meer
faciliterende regelgeving. Dit is uitgewerkt in de organisatievisie gD2020. Hiermee is een
ontwikkeling in gang gezet om werkzaamheden met een uitvoerend karakter los te maken van
de regisserende rol van de gemeente. Door taken op afstand te zetten, kan de gemeente vlot
en flexibel inspelen op vragen uit de samenleving en ruimte geven aan innovatie, participatie,
slagvaardigheid en daadkracht. Onderdeel van deze visie is het verzelfstandigen van BUHA.
Hiervoor is een businesscase opgesteld.
Kern van de boodschap
Op basis van de ingezette koers met de organisatievisie en de uitkomsten van de businesscase
constateren wij dat:
a. verzelfstandiging van BUHA leidt tot lagere kosten, behoud van kwaliteit en meer
mogelijkheden tot samenwerking;
b. bij verzelfstandiging de gemeente regie behoudt en de flexibiliteit heeft om in de toekomst
delen van BUHA af te stoten, mocht daartoe aanleiding zijn;
c. gelet op de verwachte uitstroom van personeel dit een goed moment is om te
verzelfstandigen.
Gelet op de bovenstaande uitkomsten hebben wij het voornemen uitgesproken om BUHA als
geheel te verzelfstandigen met ingang van 1 juli 2016. Voor de taken op het gebied van
parkeren en accommodaties heeft dit een voorlopig karakter. Definitieve keuzes voor deze
beide taken worden ingegeven door de resultaten van lopend onderzoek. Bij de begrotingsbehandeling wordt het onderzoek van parkeren aan u aangeboden. Wij informeren u nader
over de planning van de bestuursopdracht sport, waar de positionering van de
sportaccommodaties onderdeel van uitmaakt.
Ons voorgenomen besluit is de eerste stap in de besluitvormingsprocedure over de
verzelfstandiging van BUHA. Hierna volgen de volgende vijf stappen.

Stap 1. Adviesaanvraag bij de ondernemingsraad
Op grond van de Wet op ondernemingsraden heeft de ondernemingsraad adviesrecht bij
belangrijke organisatorische wijzigingen. In deze stap stellen wij de ondernemingsraad op de
hoogte gesteld van ons voornemen om BUHA te verzelfstandigen en vragen wij hen om advies.
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Stap 2. Principebesluit verzelfstandiging BUHA
Nadat het advies van de ondernemingsraad is verkregen, nemen wij een principebesluit.
Dit besluit is onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van u en instemming van de
provincie.
Stap 3: Wensen en bedenkingen gemeenteraad
In artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet is geregeld dat een definitief besluit door het college
niet wordt genomen nadat het principebesluit is toegezonden en de raad in de gelegenheid is
gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Stap 4: Goedkeuring vragen bij gedeputeerde staten
Op grond van artikel 160, lid 3 van de Gemeentewet behoeft het oprichten van een private
rechtsvorm goedkeuring van gedeputeerde staten. De goedkeuring kan slechts worden
onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Stap 5: Oprichten van de besloten vennootschap
Na het positief doorlopen van de voorgaande stappen kunnen wij definitief besluiten om de
besloten vennootschap op te richten. Als aandeelhouder in de besloten vennootschap zullen
wij tevens besluiten over de vaststelling van de statuten, de samenwerkingsovereenkomst en
de benoeming van de directeur.
Planning
De ambitie is de eerste drie stappen dit jaar te doorlopen, zodat een start van een
verzelfstandigd BUHA op 1 juli 2016 haalbaar is. Het uitgangspunt is hierbij dat kwaliteit voor
snelheid gaat.
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