


Agenda: 

 
• Inleiding Willem de Kok 

• Presentatie LAgroup – Geer Schakel 

• Vragen 

• Presentatie PBLQ – Ruud Mollema 

• Vragen 

 

 

 
 

 

 
 

 



In het kort stand van zaken: 

 
• Jaarcijfers 2015 

• Accountantsverklaring 

• Resultaat: 382K 

• MJOP 

• Zonnepanelen 

• Parkeerdek 

• Positief verloop Q1 

• Prognose 2016 

 

 

 
 

 

 
 

 



Maandcijfers + Q1 2016: 

 
• Januari  :  85K  - begroot:   30K 

• Februari:  209K - begroot:  78K 

• Maart     :  227K - begroot:  56K 

• Q1          :  521K - begroot: 164K 

 
• Nieuwe organisatiestructuur 

• Marketing & Sales zijn leidend 

• Meer sturing op rendement 

• Kostenvoordelen zichtbaar in exploitatie 

 

 
 

 

 
 

 



Twee onderzoeken: 

 
• Feiten: 

     - Cijfers t/m 2014 

     - Organisatiestructuur 2014 

     - MartiniPlaza 2.0 getoetst 

     - Vanaf oktober 2014 projectstructuur 

     - Gesprekken/terugkoppeling relaties/stakeholders 

     - Vervolg: MLTP + MartiniPlaza 3.0 

      

     

 

 
 

 

 
 

 



Vragen? 
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Opdracht onderzoek door PBLQ 

- Feitelijke beschrijving van de huidige formele bestuurlijke verhoudingen tussen 

de gemeente Groningen, MartiniPlaza en OPSB; 

- Analyse van de besturing in en voor 2014 op ambtelijk en bestuurlijk niveau; 

- Formuleer minimale randvoorwaarden;  

- Maak een gap analyse tussen knelpunten en risico’s en het voldoen aan good 

governance; 

- Beschrijf wat structureel ingeregeld moet zijn aan verantwoordelijkheden, 

condities en processen / procedures) om in de toekomst een adequate 

governance te kunnen borgen; 

- Een helder voorstel voor de gewenste governance maakt hier in elk geval deel 

van uit. 
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Deel 1 
Analyses 

Governance op MartiniPlaza en OPSB in 

relatie tot de gemeente Groningen 
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MartiniPlaza: Analyse 

1e oorzaak van de situatie in 2014 is stapeling van rollen van 

de gemeente naar MartiniPlaza: 

- Geldverstrekker voor de instandhouding van OG; (financiële 

constructie bij verzelfstandiging); 

- Geldgever voor leningen (bankfunctie); 

- Aandeelhouder van de BV (investeerder); 

- Belanghebbende (maatschappelijke voorziening). 
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MartiniPlaza: Analyse 

2e oorzaak van de ontstane situatie in 2014 was de 

governance van de gemeente en MartiniPlaza: 

- Er was door de BV-structuur met een RvC onvoldoende 

(toe)zicht van de gemeente op MartiniPlaza (ex ante / ex 

post); 

- Er was onvoldoende onderkend dat de gemeente andere 

belangen heeft dan (de RvC van) MartiniPlaza. 
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OPSB: Analyse 

Voor OPSB geldt geen besturingsprobleem want: 

- Gemeente vervult als eigenaar àlle rollen; 

- M.a.w.: alles is (in eigen huis) in één hand. 

 

Onderkende uitvoeringsproblemen:  

- Kosten zijn niet transparant; 

- Status van “werkmaatschappij” knelt. 
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MartiniPlaza: Status anno 2016: 

Tijdelijke stabiliteit 

 

10 mei 2016 Governance op MartiniPlaza en OPSB in relatie tot de gemeente Groningen 27 

Bedrijfsvoering OK 
Infovoorziening OK 

Onderhouds- situatie 
Geen RvC maar 
projectstructuur 

Extern toezicht 
Korte termijn 
onderhoud opgelost 



Deel 2 
Onderbouwing 

Governance op MartiniPlaza en OPSB in 

relatie tot de gemeente Groningen 
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Omgaan met rollen en risico’s 

Elke rol die een gemeente vervult kent risico’s: 

- Bestuurlijk en juridisch; 

- Subsidie- en kapitaalsrisico’s; 

- Onroerend goed risico’s; 

- Maatschappelijke- en imago risico’s.  

 

Hoe meer rollen en schijven, hoe groter het cumulatieve risico. Dit 
vereist: 

- Een afwegingskader en actief risicomanagement; 

- Implementatie van de Code Goed Bestuur en de Kadernota 
‘Verbonden Partijen’. 
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Uitgangsmodel voor rollen en risico’s 

10 mei 2016 Governance op MartiniPlaza en OPSB in relatie tot de gemeente Groningen 30 

Uitvoering van de 
wettelijke of beleidstaak

Financiële infrastructuur

Fysieke infrastructuur 
(gebouwen en faciliteiten)

Gemeente die middelen 
verstrekt in de rol van

Taken binnen 
verbonden partijen 

Resultaten 
(output/outcome)

Subsidieverstrekker 
• eenmalig
• meerjarig
• structureel

Beschikbaar stellen
• Van gebouwen 
• Van faciliteiten

- Maatschappelijk  
rendement 

- Verantwoording
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Geldgever 
Voor het dekken van 
tekorten al dan niet in de 
vorm van leningen / 
garanties
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Het goede bestuurlijke gesprek

Bestuur
- Directe zeggenschap
- Benoeming RvT / RvC
- Verantwoording

(Bestuurders) 
Aansprakelijkheids
risico

Aandeelhouder / 
financier

A
m

b
te

li
jk

e
 e

n
 /

 o
f 

p
o

li
ti

e
ke

 a
fw

e
g

in
g



Deel 3 
Adviezen en 
geleerde lessen 

Governance op MartiniPlaza en OPSB in 

relatie tot de gemeente Groningen 
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OPSB: Geleerde lessen 

1. Transparantie in bijdragen en kosten is anno 2016 geen 

keuze maar een must; 

2. Inzicht in kosten is ook nodig bij vraagstukken rondom 

vervanging / renovatie; 

3. Eigenaarschap is een andere discussie / dimensie. 
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OPSB: Advies 

1. Maak de nu impliciete kosten transparant; 

2. Introduceer Code Goed Bestuur; 

3. Maak daarna verzelfstandiging – indien gewenst – tot een 

politiek / bestuurlijke keuze; 

4. Relativeer “level playing field”: met welke andere 

voorziening wordt OPSB vergeleken (de gemeente zal 

altijd een schouwburg als voorziening willen hebben). 
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MartiniPlaza: Geleerde lessen 

Focus nu op de werkelijke rol van Martiniplaza 

1. Er is nu gelegenheid om risico’s te elimineren en de 
complicerende rol van het onroerend goed weg te nemen;  

2. Gemeente kan nu de zeggenschap over het onroerend 
goed van MartiniPlaza en OPSB in handen nemen met oog 
op komende vraagstukken rondom vervanging / renovatie; 

3. Zodra het momentum is verlopen heeft gemeente geen 
positie meer t.a.v. het onroerend goed, maar behoudt wel 
de risico’s. 
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MartiniPlaza: Advies 

1. Breng aantal rollen terug tot verhuurder en indien nodig 

subsidieverstrekker; 

2. Draag het eigendom van het onroerend goed over aan de 

gemeente (hiermee stopt rol van geldverstrekker voor 

instandhouding van het onroerend goed ); 

3. Vorm de rechtspersoon om naar een stichting waarin 

gemeente participeert; 

4. Overweeg: uitgeven van concessies voor exploitatie; 

5. Laat een juridische en fiscale toetsing uitvoeren over dit 

advies. 
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Samenvattend 

1. Maak de kosten van OPSB inzichtelijk; 

2. Focus bij MartiniPlaza op de werkelijke rol; 

3. Neem het vastgoed van MartiniPlaza in eigen hand, 

waardoor de gemeente in staat gesteld wordt het 

onderhoud voor de komende jaren structureel te regelen 

en t.z.t. de vervanging / renovatie; 

4. Een overeenkomst met het gemeentelijk vastgoedbedrijf 

die recht doet aan de markt- en concurrentiepositie van 

MartiniPlaza moet een uitgangspunt zijn. 
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