
gemeente
Haarlemmermeer

Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermer postbus250

2130 A6 Hoofddorp

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Faxnummer 023 563 95 50

cluster Beheer en Onderhoud 
Contactpersoon de heer R. Klinkenberg 

Telefoon 0900 1852
Uw brief

Ons kenmerk X.2020.00663 
Bijiage(n) Geen

onderwerp Technische vragen over de nota "Toekomstperspectief De Waterwolf"

Verzenddatum

- 5 FEB. 2020

Geachte heer, mevrouw,

Door de fractie van GroenLinks is een verzoek gedaan om een raadssessie te plannen over de 
door ons vastgestelde nota "Toekomstperspectief De Waterwolf" (2019.0057989).
Ter voorbereiding op deze raadssessie heeft de fractie van GroenLinks een viertal technische 
vragen gesteld. Hieronder beantwoorden wij deze vragen.

1. Was scenario 1 het voorkeurscenario voor de Raad van Commissarissen (RvC) en de 
directie van de Waterwolf?

Antwoord:
Scenario 1 (Marktconform aandeel Social Return in groenonderhoud) heeft de voorkeur van de 
RvC en de directie van de Waterwolf.

2. Werden er door de RvC respectievelijk de directie alternatieve toekomstscenario's 
voorgesteld? Zo ja, welke?

Antwoord:
Het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) heeft 4 scenario's gepresenteerd tijdens 
een bijeenkomst waarbij ambtenaren van de gemeente en de RvC en de directie van de 
Waterwolf aanwezig waren. Deze scenario's zijn gezamenlijk beoordeeld en in het rapport 
opgenomen. De Waterwolf is dus betrokken geweest bij het opstellen van dit rapport.
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3. Is de ondernemingsraad (OR) van De Waterwolf betrokken bij dit traject? Zo ja, dan 
ontvangt Groenlinks graag de schriftelijke verslaglegging daarvan, inclusief het oordeel 
van de OR over het rapport en de toekomstscenario's. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De Ondernemingsraad (OR) van de Waterwolf is betrokken bij dit traject. De OR is door de 
directie van de Waterwolf geïnformeerd over het rapport en kent de toekomstscenario's. De 
gemeente beschikt niet over een verslag van dit overleg. Er is navraag gedaan bij de Waterwolf. 
Aangegeven is dat één en ander niet is vastgelegd in een verslag.

4. Indien scenario 1 doorgang vindt, hoeveel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
verliezen dan hun leerwerkplek?

Antwoord:
Er zijn geen mensen die hierdoor hun werkplek verliezen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeenf® Haarlemmermeer,

de burgemeester,
/
I

Brugma Mariam/e S^hitufmans-Wijdeven


