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Valkenburg, 23 februari 2022 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO inzake samenwerkingsovereenkomst met Negen B.V. 

Uw nummer: -. Ons nummer: Z. 1200714. 

Behandeld door: Tim Bödicker.  

 

 

Geacht heer Knubben, 

 

Op 4 februari jl. heeft u ons een brief gestuurd met betrekking tot de 

samenwerkingsovereenkomst met Negen B.V. en u stelt hierover enkele vragen ex. art. 32 RvO die u 

graag schriftelijk beantwoord wilt zien.

 

1. Waarom moeten raads- en commissieleden via de media informatie vernemen over een  

maar liefst vijfjarige (zelfs een volgende raadsperiode overstijgende) overeenkomst met 

een partner die wij niet eens kennen? 

 

Het aangaan van deze overeenkomst is een bevoegdheid van het college. Strikt formeel is het niets 

meer dan het bij een andere partij beleggen van de taak ‘combinatiefunctionaris’. Het budget voor 

deze taak is structureel opgenomen in de programmabegroting. Het college laat deze taak nu door 

een andere partij uitvoeren binnen het beschikbare gestelde budget. Wij zien het als een stuk 

bedrijfsvoering en hebben er daarom ook niet aan gedacht hierover actief uw Raad, dan wel de pers 

te informeren. Negen B.V. heeft dit echter wel gedaan, met onze instemming. Achteraf gezien was 

het wellicht handig geweest om uw Raad via een Raadsinformatiebulletin te informeren, maar strikt 

genomen was het niet verplicht. Overigens is Negen B.V. geen onbekende voor ons. Zij zijn 

betrokken bij het regionaal Sportakkoord ‘Heuvelland in beweging’ en staan bekend als een 

betrouwbare, innovatieve partner op het gebied van stimuleren van sport en bewegen. 

   

2. Wat is de reden dat de verantwoordelijke wethouder in de commissievergadering van 

twee dagen geleden daar geen melding en uitleg aan heeft gegeven? 

 

Zie hiervoor de beantwoording van vraag 1. 

 

3. Waarom is de raad niet geïnformeerd over het feit dat het college de  

combinatiefunctionarissen (verbonden aan de Polfermolen BV) plotseling elders  

onderbrengen en heeft dit te maken met het collegebeleid over de toekomst van de  

Polfermolen?  

 

Zie voor het eerste deel van uw vraag het antwoord bij vraag 1.   

Het antwoord op het tweede deel van uw vraag (heeft dit te maken met het collegebeleid over de 

toekomst van de Polfermolen) is als volgt. Het heeft totaal niet met de toekomst van de 

Polfermolen te maken. De combifunctionarissen zijn in het verleden enkel in dienst genomen bij de 

Polfermolen BV via een payroll constructie en niet bij de gemeente als ambtenaar omdat dat voor 

de gemeente financieel veel voordeliger was. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het 



aansturen van de combinatiefunctionarissen via deze constructie bij de  Exploitatiemaatschappij 

Polfermolen B.V. onvoldoende rendement opleverde. Daarmee bedoelen we het coachen, 

(bege)leiden en aansturen van de combinatiefunctionarissen. Wij zijn van mening dat hiervoor 

specialistische expertise en vaardigheden nodig zijn die zowel binnen de gemeente als binnen de 

Exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V. niet aanwezig zijn. We zijn zodoende op zoek gegaan 

naar een nieuwe werkgever voor de combinatiefunctionarissen om daar verbetering in te zoeken 

onder gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden en overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Naast het 

invullen van het werkgeverschap is van belang dat de doelen die de gemeente wil bereiken met 

‘Sport & Cultuur Valkenburg’ worden bereikt. Na een verkenning van diverse opties zijn we tot de 

conclusie gekomen dat Negen B.V. de juiste partij is als nieuwe werkgever voor de drie 

combinatiefunctionarissen om een kwaliteitsslag te maken.  

 

4. Wat zijn de afspraken met Negen BV en wat zijn de kosten verbonden aan deze  

samenwerking; en tevens: waarom is de raad niet in stelling gebracht om hier haar 

mening over te geven respectievelijk een besluit over te nemen?  

 

De gemeente betaalt voor de totale uitvoering van het programma ‘Sport en Cultuur Valkenburg’ 

aan Negen B.V. voor de periode 1 februari 2022 tot 1 februari 2023 een vergoeding van in totaal € 

116.500,- (exclusief btw). De genoemde vergoeding wordt jaarlijks met 5% geïndexeerd.  

 

5. In hoeverre zijn betrokken verenigingen en organisaties vooraf geïnformeerd en  

geraadpleegd?  

 

Het onderbrengen van de drie combinatiefunctionarissen valt onder verantwoordelijkheid van de 

gemeente en zodoende is er geen formele rol voor verenigingen of andere organisaties. Voor hen 

verandert er niets, omdat de drie huidige combinatiefunctionarissen blijven werken voor de 

gemeente Valkenburg aan de Geul. Aangezien Negen B.V. verbonden is aan het Regionaal 

Sportakkoord ‘Heuvelland in Beweging’, waarin diverse verenigingen en organisaties deelnemen, zal 

dit volgens ons leiden tot een sterkere verbinding binnen deze regionale samenwerking. 

 

6. Is niet de raad In deze de bevoegde instantie en overschrijdt het college hier haar  

bevoegdheden? 

 

Nee, dit is niet zo. De taak combinatiefunctionarissen is structureel opgenomen in de 

programmabegroting. Het college laat deze taak nu door een andere partij uitvoeren binnen het 

beschikbare gestelde budget.  

 
Wij hopen hiermee uw vragen te hebben beantwoord.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Valkenburg aan de Geul, 

 

 

 

mr. G.S. Reehuis      D.M.M.T. Prevoo 

algemeen directeur/gemeentesecretaris   burgemeester 


