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Wij hebben bij het raadsvoorstel ”Cheese Valley/oprichting stichting’’ de volgende technische vra-
gen, die vooral betrekking hebben op de deelname aan de stichting:  
 
1. Begin 2020 hebben we een concept notitie “governance verbonden partijen’ besproken. 

Daarin is aangegeven welke stappen passen bij (de oprichting van) een verbonden partij.  
• Sluit dit voorstel aan bij de uitgangspunten die ten grondslag lagen aan deze 

conceptnotitie? 
• Wat de governance  betreft is er een ‘inhoudelijk belang (opdrachtgever)’ (recreatie en 

toerisme) en een ‘aandeelhoudersbelang (eigenaar)’ (juridisch, P&C (budgetrecht), 
financieel). Scheiding van deze rollen is aan te bevelen. Waar (bij wie) worden deze twee 
verantwoordelijkheden belegd? 
Beantwoording: De concept notitie “governance verbonden partijen” is nog geen 
vigerend beleid, de oprichting van de stichting is zodoende hier ook niet aan getoetst.   
 

2. Het voorstel geeft aan dat de gemeente een verplichting heeft voor 4 jaar van maximaal  
€ 15.000,- per jaar. 
• Hoe is juridisch vastgelegd dat de gemeente maximaal € 15.000 per jaar bijdraagt?  

Hoe hard is deze clausule ten aanzien van het maximum?  
Beantwoording: Dit is een gezamenlijke afspraak van de 4 wethouders, er ligt geen 
contract aan ten grondslag.  

• Hoe verhoudt deze toegezegde bijdrage zich tot de vaste kosten van het bestuurlijk 
apparaat dat wordt ingeregeld binnen de stichting?  
Beantwoording: Er wordt ingezet op een projectleider voor twee dagen per week om de 
gestelde doelstellingen van de samenwerking en de stichting te kunnen gaan behalen. 

• Is berekend wat het maximale risico is bij voortijdige beëindiging van de Stichting 
(ontslagvergoedingen, huurcontracten ed.)?  
Beantwoording: De gemeente loopt geen (financieel) risico bij voortijdige beëindiging 
van de stichting. De projectleider wordt op freelance basis per jaar ingehuurd. De stichting 
is verder niet voornemens een kantoor te gaan huren. 

 
 



 
3. Volgens het voorstel betreft het een samenwerking met ook private partijen, die zeker ook een 

commercieel voordeel hebben van de activiteiten van de stichting.  
• Wat is de omvang van de toegezegde bijdrage van de private partijen voor de komende 4 

jaar in euro’s? 
Beantwoording: De toegezegde bijdrage van private partijen voor 2021 is zo een 
€20.000. De ondertekening van de contracten zal plaatsvinden na oprichting van de 
stichting.  
 

• Welke invloed krijgen de private partijen in de governance van de stichting?   
Beantwoording: De private partijen die mee-investeren in Cheese Valley zullen vanuit de 
opgestelde governance toetreden tot de raad van toezicht en twee maal per jaar worden 
uitgenodigd voor een vergadering. 
 

Graag zien wij uw antwoorden tegemoet, voorzien van een adequate toelichting. 
 
Namens de fractie van D66 Woerden, 
Birgitte van Hoesel 
 


