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Onderwerp

Motie van de raadsleden mevrouw Willemse en mevrouw Van Doorninck inzake de
doorstart van de Schiphol Area Development Company (SADC) en een storting voor 
het vergroten van het aandelenbelang en aandelenvermogen van de Gemeente 
Amsterdam in SADC.

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en 
wethouders van 9 juni 2009 tot vaststelling van de doorstart van Schiphol Area 
Development Company (SADC) en een storting ter vergroting van het 
aandelenbelang en aandelenvermogen van de gemeente Amsterdam in SADC 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 500).
Overwegende dat:
–    in de aandeelhoudersovereenkomst geen visie staat beschreven op de wijze 

waarop de corporate governance zal moeten plaatsvinden;
–    in de aandeelhoudersovereenkomst niet staat beschreven hoe de raad van 

commissarissen wordt samengesteld, op welke wijze zij globaal geacht worden 
hun functie uit te oefenen en of daar een financiële vergoeding tegenover staat;

–    dat in de aandeelhoudersovereenkomst ook niet staat beschreven hoe het 
bestuur is samengesteld en haar functie globaal geacht wordt uitgeoefend te 
worden, alsook dat van meet af aan duidelijk moet zijn op welke wijze en voor 
welke hoogte het salarisgebouw van het bestuur en de directie van de SADC in 
elkaar steekt;

–    in paragraaf 7.4. staat beschreven dat de algemene vergadering van 
aandeelhouders op voorstel van het bestuur respectievelijk de raad van 
commissarissen reglementen zal vaststellen voor het functioneren van het 
bestuur en de raad van commissarissen,

Constaterende dat:
–    de raad de definitieve transacties nog ter besluitvorming voorgelegd krijgt,
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Spreekt uit dat:
–    in de aandeelhoudersovereenkomst globale paragrafen moeten worden 

opgenomen over de visie van de aandeelhouders op:
a    de corporate governance;
b    de samenstelling, de uitoefening van de taken en de eventuele honorering 

van de raad van commissarissen en;
c    de samenstelling, de uitoefening van taken en het salarisgebouw van het 

bestuur/directie, waarbij als uitgangspunt geldt geen honorering boven de 
Balkenende norm,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

I    deze zienswijze over te brengen aan de overige partners in de SADC en de 
raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Waterbeheer en ICT zo 
spoedig mogelijk over hun reactie te informeren;

II   bij de definitieve SADC-transactie tevens voorstellen op vorenstaande punten aan 
de raad voor te leggen; 

III   de reglementen waarover in paragraaf 7.4 van de aandeelhoudersovereenkomst 
wordt gesproken te zijner tijd ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

De leden van de gemeenteraad

H.J.T. Willemse
G.A.M. van Doorninck
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