Over Veerdienst Schoonhoven BV
Sinds de 14e eeuw worden er mensen overgezet van Schoonhoven naar Gelkenes.
Aanvankelijk beruste het recht om veerdiensten te verrichten bij de adel, die vervolgens een pachter
zocht.
In de late middeleeuwen verviel dat recht aan de Staten van Holland, waarna het overging naar
Domeinen.
De stad Schoonhoven kocht in 1776 de helft van het veerrecht van Domeinen en in 1896 de andere
helft
Vanaf dat moment was de veerdienst een gemeentebedrijf waarin de werknemers ambtenaren
waren.
In aanloop naar de instelling van de Wet Dualisering in 2002 ontstonden er in Nederland bestuurlijke
discussies over de kerntaken van openbare besturen. Zo ook over de veerdienst in Schoonhoven.
De gemeente besloot het bedrijf onder te brengen in een BV, waarvan de aandelen voor 100% in
handen van de gemeente zouden blijven.
Omdat er statutair geen bestuurlijke bemoeienis vanuit de overheid mag zijn, is het bestuur van de
BV ondergebracht bij een directeur / bestuurder.
De directeur/bestuurder wordt bijgestaan door een Raad van Commissarissen die hem / haar
gevraagd en ongevraagd adviseren.
Daarbij staan de brede belangen van de BV centraal. Denk daarbij aan het klantenbelang, het
aandeelhoudersbelang, het personeelsbelang en het maatschappelijk belang.
De Raad van Commissarissen bestaat uit personen die een lokale binding en een specifiek profiel
hebben.
De Raad van Commissarissen bestaat op dit moment (2019) uit:
Jos Huizinga, Schoonhoven - voorzitter
Theo Selier, Ameide - lid
Peter Zorge, Schoonhoven - lid
Piet Janssen, Stolwijk - lid
Het hoogste orgaan van de BV is Algemene Vergadering. Die vindt jaarlijks plaats in het bijzijn van
twee wethouders van de Gemeente Krimpenerwaard.
Het bedrijf is in 2016 uitgebreid met de veerdienst Gouderak - Moordrecht en in 2018 met de
veerdienst Lekkerkerk - Nieuw Lekkerland.
De bedoeling is om de veerdiensten Gouderak en Lekkerkerk zoveel mogelijk hun eigen lokale
kenmerken te doen behouden.
Zo hebben zij logo’s die gebaseerd zijn op die van het moederbedrijf, maar hun eigen naam voeren.
En beide veerdiensten hebben eigen websites.

