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Voorstel
1. Aanpassen van de DSB vertegenwoordiging in de Aandeelhoudersvergadering van Stroomlijn BV:

a.   DSB vertegenwoordiging voortaan invullen langs de lijn van het eigenaarschap en niet langer 
langs de lijn van het opdrachtgeverschap;

b.   Daartoe het Drechtraadbesluit van 4 oktober 2016 over aangewezen DSB-vertegenwoordiging, 
zijnde de portefeuillehouders maatschappelijke ondersteuning en ruimtelijk economische ontwikkeling 
intrekken en te vervangen door het volgende besluit:

'De Drechtraad machtigt het Drechtstedenbestuur om namens de Drechtraad twee DSB-leden af te 
vaardigen naar de AVA, die daar het belang van de eigenaar vertegenwoordigen'.

Samenvatting
Om een betere scheiding te maken tussen het perspectief van eigenaar en dat van inhoudelijk 
opdrachtgever wordt voorgesteld de aandeelhoudersvertegenwoordiging in Stroomlijn BV aan te 
passen.

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
Bij de Drechtraadbehandeling van het voorstel Financiële versterking Stroomlijn B.V.op 14 januari jl. 
zijn vragen gesteld over de governance van Stroomlijn, met name vanuit de constatering dat 
Stroomlijn naast de oorspronkelijke regierol steeds meer ook een rol heeft in de uitvoering. Gepleit is 
voor een betere scheiding tussen de rol van aandeelhouder en de rol van opdrachtgever om 
voorstellen altijd goed vanuit verschillende perspectieven en risico's te kunnen beoordelen op het 
daarbij passende moment. Toegezegd is hierover extern advies in te winnen en hierop terug te komen 
bij de Drechtraad.

 Beoogd resultaat
Een bestendige inrichting van de governance voor Stroomlijn, passend bij de huidige invulling van het 
takenpakket en recht doende aan de positie van zowel de aandeelhouder als de opdrachtgever.

 Argumenten
Doorontwikkeling Stroomlijn
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Stroomlijn BV heeft zich in een aantal jaar ontwikkeld tot een breed georiënteerd én gewaardeerd 
mobiliteitsplatform en ketenpartner voor regionale en lokale overheden en andere organisaties en 
bedrijven. Stroomlijn stelt zich ten doel continu te zoeken naar innovatie in en van vervoersconcepten 
om voorbereid te zijn op toekomstige mobiliteits- en bereikbaarheidsvragen. Dit doet Stroomlijn vanuit 
de in de statuten vastgelegde doelstelling tot 'het op elkaar afstemmen van het doelgroepenvervoer en 
kleinschalige mobiliteitsoplossingen, alsmede het op efficiënte wijze daaraan uitvoering geven'.

Het is voor een organisatie als Stroomlijn belangrijk ruimte te houden voor ondernemerschap, 
creativiteit en focus op de uitvoering. Tegelijkertijd is het van belang dat er vanuit het 
eigenarenperspectief (de aandeelhouder GRD) goede betrokkenheid is en blijft op de doelstelling van 
Stroomlijn en op het risicoprofiel, ook en zeker daar waar Stroomlijn zich verder door ontwikkelt en 
nieuwe mogelijkheden én verzorgingsgebieden verkent.

 Kaderstelling vanuit het eigenaarsperspectief

De Drechtraad heeft bij de oprichting van de BV een Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) benoemd. Dit is binnen het mobiliteitsplatform het hoogst bevoegde orgaan. Taken van de AVA 
zijn onder andere:

 het opmaken van de begrotingen, de jaarrekeningen en de jaarverslagen;
 de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de vennootschap;
 de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de vennootschap als maatschappelijke 

onderneming;
 het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt 

verleend;
 het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder 

niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
 duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het 

verbreken van zodanige samenwerking.

De Drechtraad heeft in oktober 2016 op voorstel van het DSB tevens besloten om de 
portefeuillehouders Wmo en Ruimtelijke – Economische ontwikkeling als vertegenwoordiging van de 
aandeelhouder Openbaar Lichaam Drechtsteden – en dus als leden van de AVA – te  benoemen. Aan 
dit voorstel lag de overweging ten grondslag dat er vanuit het aandeelhoudersperspectief veel sturing 
nodig zou zijn op de levering van adequate en kwalitatieve dienstverlening aan burgers die vanuit de 
Wmo worden gecompenseerd in hun mobiliteitsbeperking. En daarnaast de overweging dat bij de 
inhoudelijke uitwerking van het mobiliteitsplatform ook het ov een belangrijke rol speelt, onder andere 
vanuit de wens om reizigers te migreren van doelgroepenvervoer naar het reguliere vervoer.

Tijdens de Drechtraad van 14 januari jl. is waardering uitgesproken voor hetgeen Stroomlijn betekent 
op het gebied van mobiliteit en hoe zij werken aan innovaties, maar zijn ook vragen gesteld over de 
governance van Stroomlijn. Met alle aandacht op de inhoudelijke doorontwikkeling werd het risico 
geduid dat in de AVA onvoldoende vanuit het eigenarenperspectief wordt beoordeeld. Namens het 
DSB is toegezegd dit te onderzoeken en met een reactie en/of voorstel terug te komen in de 
Drechtraad.

Advies extern adviseur: duidelijkere scheiding eigenaar- en opdrachtgeversrol

Om invulling te geven aan de toezegging aan de Drechtraad is er overleg geweest tussen de directeur 
en adviseurs van de GRD, de SDD, de bestuurder van Stroomlijn en BDO Accountants. In dat overleg 
is geconcludeerd dat het goed is een scherpe scheiding te maken tussen het perspectief van de 
aandeelhouder/ eigenaar en dat van de inhoudelijk opdrachtgever en ketenpartner.

De rol van de opdrachtgever en ketenpartner blijft uiteraard zeer belangrijk maar kan beter en 
praktischer worden georganiseerd buiten de AVA. Stroomlijn kan dit samen met de SDD en vanuit het 
domein Bereikbaarheid (Groeiagenda) en betrokken bestuurders verder vorm geven.
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In de AVA kan het eigenarenperspectief worden behouden en kan de focus beter dan nu liggen bij de 
taken van de AVA zoals die in de statuten zijn opgenomen. Uiteraard kunnen ook inhoudelijke 
voorstellen ter vaststelling voorliggen in de AVA als deze voorstellen consequenties hebben voor 
financiering en/of organisatie. Deze voorstellen zijn dan al in een eerder stadium tot stand gekomen in 
afstemming met de inhoudelijk betrokken bestuurders en ambtenaren en kunnen in de AVA ook 
gepaard gaan met een inhoudelijk advies vanuit dit domein. Beoordeling in de AVA kan dan vanuit 
een zuiver eigenarenperspectief gebeuren, zonder rolvermenging.

De accountant adviseert, aanvullend op het voorstel dat nu voor ligt, om na effectuering van dit 
besluit, concrete afspraken te maken met de aangewezen DSB-vertegenwoordigers over de 
informatieverstrekking en frequentie hiervan in hun rol als eigenaarsvertegenwoordiging en hier aan 
de voorkant kritisch op te zijn ter voorkoming van discussie achteraf. Uiteraard neemt het DSB dit 
advies over en zullen deze werkafspraken worden gemaakt.

 Aanpassing mandaatbesluit Drechtraad

De nieuwe vertegenwoordigers vanuit het DSB moeten vanuit een eigenarenperspectief kunnen 
oordelen, zowel op strategische als beheersmatige kaders. Zij worden ook in die breedte ambtelijk 
geadviseerd vanuit Bureau Drechtsteden. Dit pleit er voor om de DSB vertegenwoordiging niet meer 
op basis van het inhoudelijk portefeuillehouderschap in te vullen. Dit vraagt om een aanpassing van 
het Drechtraadbesluit van destijds.

Het heeft de voorkeur om niet meer op portefeuilleniveau vertegenwoordiging aan te wijzen. De 
destijds benoemde portefeuilles zijn met de overgang van de ruimtelijk-economische taken niet meer 
actueel en het is mede om die reden praktischer dat de Drechtraad het aan het DSB zelf overlaat wie 
zij afvaardigen naar de AVA. Uitgangspunt daarbij is dan uiteraard dat de afvaardiging het belang van 
de eigenaar vertegenwoordigt.

 Kanttekeningen
Geen.

Consequenties

 Financiële consequenties
Niet van toepassing.

 Personele en/of organisatorische consequenties
Niet van toepassing.

 Juridische consequenties
De statuten van de BV hoeven niet te worden aangepast op deze wijziging in DSB-
vertegenwoordiging.

 Communicatie consequenties
Niet van toepassing.

 Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid
Niet van toepassing.

Advies en draagvlak
Het voorstel is tot stand gekomen in afstemming tussen Stroomlijn BV, de accountant, SDD en BDS.
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Verdere procedure en uitvoering
Na besluitvorming door de Drechtraad kan e.e.a. direct worden geïmplementeerd.

Onderliggende stukken
1. concept besluit Drechtraad governance stroomlijn 230320
2. Terugkoppelformulier Carrousel integraal Vertegenwoordiging van DSB in 

aandeelhoudersvergadering .pdf


