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Aan de voorzitter van de Gemeenteraad 
van de gemeente Papendrecht, 
de heer C.J.M. de Bruin 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht maandag 7 maart 2016 
Onderwerp Werkbezoek Raadsfracties aan de gemeenten Woerden en Monster in verband met 

onderzoeksvragen rondom verzelfstandigingsplannen van het Sportcentrum, de -
accommodaties en het theater (de Willem) 

 
 
Geachte heer De Bruin, 
 
Met referte aan onze kritische inbreng tijdens de commissievergaderingen en bij brief van 26 januari 
2016 in het dossier van de verzelfstandigingsplannen rondom het sportcentrum en het theater, die 
naar ons oordeel onvoldoende goed zijn besproken én doordacht en die bovendien aan effectieve 
controle-mogelijkheden door de Gemeenteraad zijn onttrokken (doordat slechts één optie, namelijk 
de verzelfstandiging in BV-vorm, werd gepresenteerd als kansrijk), heeft de fractie van O.P. het 
initiatief genomen tot een werkbezoek aan de gemeenten Woerden en Monster. 
 
Wij zoomen nu eerst even in op de sportaccommodaties en niet op het theater. Dat doen we graag in 
een later stadium op het juiste moment. 
 
In het aangenomen amendement verzelfstandiging is omfloerst gesteld dat de huidige situatie ook in 
beeld zou worden gebracht. Van de zijde van het College hebben wij daartoe echter tot op heden 
nog geen initiatieven mogen vernemen. Vandaar dat de fractie van O.P. nu het  intiatief genomen 
heeft tot een werkbezoek, dat plaatsvindt op 15 maart 2016. 
Bij deze geven wij aan dat alle leden van de Gemeenteraad van de gemeente Papendrecht hiervoor 
zijn uitgenodigd. Deelname is gratis, vervoer dient men zelf te regelen. De fractie van het PAB heeft 
ons laten weten ook met een delegatie aanwezig te zullen zijn. 
 
Het programma 
Voor de informatiedag over verzelfstandigen sportcentrum zijn de volgende bijeenkomsten en tijden 
gereserveerd: 
 

1. op 15 maart 2016 om 11:00 uur in het Gemeentehuis van Woerden, 
ontmoeting met de Heer De Jong, senior adviseur en een jurist. 
Adres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden. 
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van circa 12:00 tot 13:00 uur, transport/lunch 

2. op 15 maart 2016 om 14:00 uur in zwembad De Boetzelaar, 
ontmoeting met de Heer R. Wielaart, directeur van de exploitatiestichting. 
Adres: Madeweg 36, 2681 PM Monster. 

 
Bij nader onderzoek is gebleken dat nog al wat gemeenten in Nederland (dat loopt in de tientallen 
voor zover wij dat nu kunnen overzien) de exploitatie van hun zwembaden dan wel sportcentra en/of 
theaters in stichtingen hebben ondergebracht. 
Stichtingen hebben geen winststreven. Het nut geldt het algemeen belang, dus dat van de inwoners. 
 
Er zijn concreet aanwijsbare voordelen aan het onderbrengen van het sportcentrum en het theater in 
de stichtingsvorm. In de bijlage bij deze brief doen wij u een beknopt overzicht van de voordelen van 
een stichting toekomen. Dit zou nader uitgezocht moeten worden, want ook voor de gemeente 
Papendrecht zou dit een goed werkend model kunnen zijn. Inmiddels beschikken wij ook over 
voorbeelden van concept statuten ten behoeve van een op te richten Stichting Papendrechtse 
Sportaccommodaties (waarbij zij aangetekend dat de naam nog altijd kan veranderen). 
 
Ongelijk speelveld 
Bij brief van 02 februari 2016 liet het College in antwoord op vragen van de fractie van O.P. weten 
dat het € 70.000 ter beschikking heeft voor onderzoek in fase 1 naar het door hem gewenste 
verzelfstandigingsmodel. 
De fractie van O.P. merkt naar aanleiding hiervan op dat er sprake is van een ongelijk speelveld. 
Een ongelijk speelveld, waarbij alle inzet en waardering uitgaat naar de voorkeursvariant van het 
College, waarbij alternatieve varianten niet of nauwelijks serieus in aanmerking lijken te komen. 
 
De fractie van O.P. tracht in deze onvolkomenheid in de aanpak van het College te voorzien door nu 
zelf een werkbezoek te organiseren naar de gemeenten Woerden en Monster, waar men naar volle 
tevredenheid werkt in een algemeen beheer model met verzelfstandiging in de stichtingsvorm. 
De fractie van O.P. laat tevens noteren dat, als in den beginne van een gelijk speelveld zou zijn 
uitgegaan, het College had dienen te voorzien in een, voor een open debat noodzakelijk, algemeen 
kader, waarbij onderzoek naar verzelfstandiging in een stichtingsvorm niet op voorhand uitgesloten 
zou (hebben mogen) zijn bij de prioriteringsbepaling ten aanzien van de voorkeursvariant. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ruud Lammers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
- onze brief van 26 januari 2016 (aangehecht) 
- de brief van het College van 02 februari 2016 (separaat bij deze brief) 
- beknopt overzicht van de voordelen van een stichting 
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Aan de voorzitter van de Gemeenteraad 
van de gemeente Papendrecht, 
de heer C.J.M. de Bruin 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht dinsdag 26 januari 2016 
Onderwerp Afvoeren van de agendapunten 11 en 12 verzelfstandiging sportcentrum en theater 

van de Raadsagenda van 28 januari 2016 
 
 
Geachte heer De Bruin, 
 
Ten aanzien van de aanstaande Raadsvergadering van 28 januari 2016 melden wij u het volgende. 
 
Bij agendapunt 2 Vaststelling van de Raadsagenda van 28 januari aanstaande willen wij u hierbij 
reeds voor alsdan aangeven dat wij van mening zijn dat de agendapunten 11 en 12 van die agenda 
zouden dienen te worden afgevoerd. 
 
Als redenen hiervoor geven wij het volgende aan. 
 
 Er heeft nauwelijks discussie kunnen plaatsvinden in de commissie (samenleving). 
 De tijd die effectief beschikbaar was voor dicussie en debat in de raadscommissie samenleving 

van 14 januari jl. was veel te kort vanwege de uitgebreide presentaties door het College en de 
overgebleven resterende tijd in relatie tot de andere punten die nog behandeld moesten 
worden. Het was zo’n drukke, overvolle agenda dat aan het agendapunt Ontwikkelingen bij ToBe 
op 14 januari jl. ook niet toegekomen werd.  

 De voorzitter van de cie. samenleving heeft gememoreerd dat niet voorzien was dat de 
presentaties van het College ongeveer 1½ uur in beslag zouden nemen. 

 
Als belangrijkste reden hiervoor geven wij tevens het volgende aan. 
 
Verreweg de belangrijkste reden dat wij om het van de Raadsagenda afvoeren van bovenstaande 
agendapunten (zullen) vragen is gelegen in het door ons als onomstotelijk ervaren feit dat er (veel) te 
weinig tijd is genomen om over deze voortvarende College-plannen in de commissie te overleggen. 
 
Het plan zoals het er nu voorligt van de kant van het College is onvolledig, onrijp en onverstandig. 
Behandeling van deze agendapunten met de voorgestelde snelheid achten wij niet in belang van een 
zorgvuldige bespreking, informatief en opiniërend, door de fracties in de Raad. De College-
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raadsvoorstellen zijn in onze beleving sterk politiek gestuurd in slechts één bepaalde richting, terwijl 
het in onze opvatting zo behoort te zijn dat vooraf alle opties op tafel komen en dat daaruit dan tot 
een seletie gekomen kan worden. Er had meer tijd en energie in het voortraject van overleg en 
bespreking tussen de Raad en het College gestoken moeten zijn. 
 
Om u aan te geven wat wij bedoelen stellen wij het volgende. 
 

 Wij hebben het College over deze zaak een brief geschreven in november vorig jaar en wij 
hebben nog geen antwoord mogen ontvangen. Beantwoording van die brief door het College 
zou ons kunnen hebben helpen inzicht te verkrijgen ten aanzien van hetgeen het College van 
oordeel is ten aanzien van hetgeen wij met die brief wilden communiceren. 

 
Waar draait het om? 
 

 We willen graag dat de commissie samenleving (alsnog) in staat gesteld wordt, nog voordat 
een besluit in de Raad van 28 januari aanstaande zou vallen en voordat we met elkaar in de 
fuik van de commerciële verzelfstandiging zwemmen, serieuze alternatieven te kunnen 
bestuderen. 

 Er bestaan namelijk andere modellen volgens welke het sportcentrum, en in zijn kielzog het 
theater, kunnen worden geëxploiteerd. Wij zouden het op prijs stellen als de commissie in de 
gelegenheid zou kunnen worden gesteld kennis te nemen van een presentatie van een 
kostenefficiënt berekeningsmodel exploitatie Sportcentrum. 

 
De heren Bode & Troost stellen als ervaringsdeskundigen in staat en in de gelegenheid te zijn om een 
reële exploitatie te beoordelen en op te stellen. Als actieve leden van de klankbordgroep waren zij 
als ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling van het Sportcentrum betrokken. Over het programma 
van eisen hebben zij advies uitgebracht. 
 

 Wij hebben afgelopen maandag 25 januari met de heren Bode & Troost gesproken. 
De heren Bode & Troost brengen met argumenten naar voren dat het bewaken van de exploitatie op 
grond van het louter accepteren of afkeuren van de gezamenlijke nadelige saldi van de verwijderde 
accommodaties bij elkaar opgeteld onjuist zou zijn.  
 

 Het vertrekpunt van een goede exploitatie is dus in het geding.  
Het komt ons voor dat wat de heren Bode & Troost hier aankaarten zinnig is. Om ten aanzien van een 
onderbouwing of verantwoording voor verlaging van kosten of een verhoging van inkomsten te 
adviseren moeten wij (= de Gemeenteraad) niet alleen kunnen beschikken over : 

1. een correcte exploitatie-berekening maar ook over 
2. herkomst- en bestemmingsexclusiviteit van de gebruikers, alsmede 
3. bezettingsgraden en 
4. een respectieve kostprijsberekening van de betreffende ruimten in het sportcentrum. 

 
In de brief van het College van 25 november 2014 met kenmerk 1321676 wordt nader ingegaan op 
de exploitatie van het Sportcentrum. Het maximale bedrag voor exploitatie is bijgesteld naar een 
bedrag van € 1.876.046 voor 2016, inclusief de heroverweging schoolzwemmen en een efficiency-
korting van een euroton. Het lijkt ons verstandig een meerjarenraming op te stellen, ook voor de 
jaren 2017 en verder. 
 
Bezuinigingen op de korte termijn moeten wel ingepast worden in het langetermijnbeleid van het 
sportbeleid en –centrum dat bij een trotse onafhankelijke gemeente past. Het Sportcentrum is niet 
gebouwd om voor een appel en een ei weggegeven te worden. 
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Reddingsoperaties door de overheid kosten altijd weer heel veel geld. Geld van de belastingbetalers 
waar wij zuinig mee dienen om te springen. Ook bij verzelfstandigingen van gemeenschappelijke 
voorzieningen geldt daarom ‘bezint, eer gij begint’.  
 

 Een sportcentrum dient primair te draaien om sporten en niet om winst maken. 
 
De heren Bode & Troost beschikken over een aanpak die voorziet in de mogelijkheid van een 
meerjarenplan voor onderhoud, gekoppeld aan de exploitatiebegroting, voortkomende uit de 
exploitatieberekening met indexering van de onderhoudskosten voor vele jaren. Dat programma kan 
eigendom van de gemeente worden. 
 
Het heeft er alle schijn van dat hiermee een voor de inwoners kostenslurpende verzelfstandiging van 
het sportcentrum kan worden voorkomen. Op kostenefficiënte wijze het gemeentelijk sportcentrum 
in eigen beheer houden lijkt wel zo aantrekkelijk én verstandig.  
De heren Bode & Troost bieden hun kennis en expertise aan de gemeente aan en zijn bereid de 
exploitatieberekening, inclusief een bedrijfsinformatieprogramma, aan te bieden zonder honorarium 
tegen een onkostenvergoeding. 
 
Dit zou wel eens zo’n burgerinitiatief uit de samenleving kunnen zijn waar wij allemaal op zitten te 
wachten. De samenleving denkt mee met de politiek hoe de kosten beheersbaar te houden én het 
sportcentrum in eigen beheer op een kostenefficiënte manier te exploiteren en te beheren. Alle 
reden wat onze fractie betreft om de heren Bode & Troost een presentatie te laten verzorgen in de 
commissie Samenleving. 
 
De heren Bode & Troost komen op grond van hun deskundigheid tot het inzicht dat een 
exploitatieprognose opgemaakt kan worden welke elk jaar kan worden bijgesteld, inclusief een 
meerjarenbegroting. Ook een stichtingsakte, een huishoudelijk personeels-reglement en een 
organigram alsmede een opleidingsprogramma voor zweminstructie in het nieuwe bad met een 
beweegbare bodem kunnen daarvan deel uitmaken. De gemeente kan geen verzelfstandiging 
voorbereiden zonder inzicht in de exploitatie van een nieuwe c.q. andere accommodatie. 
Het beleid afstemmen op de oude saldi van de oude accommodatie is onjuist.  
Het College rekent met de verkeerde cijfers in fase 1 en daarom moeten we eerst helderheid daarin 
scheppen met elkaar. 
 
 
Inhoudelijke onderbouwing 
Op basis van het Rekenkamerrapport Toolkit: toetsingscriteria en rol raad bij verzelfstandigingen in 
Papendrecht brengen wij in dat het principebesluit reeds genomen is terwijl daarover volgens onze 
fractie eerst een debat had moeten plaatsvinden. Ook al gelet op de weinig transparante en de facto 
in kwalitatieve zin sub-optimale democratische formatieperiode in het voorjaar van 2014 die heeft 
geleid tot een coalitie van landelijke partijen en het huidige college. 
 
Nu is het college al een weg ingeslagen, het heeft al een keuze gemaakt, terwijl de Raad fors op 
achterstand is komen te staan als het gaat om actieve informatieoverdracht c.q. –plicht en over 
betrokkenheid van de Raad bij het in gang gezette proces. Dat bemoeilijkt de controle functie van de 
Raad natuurlijk in hoge mate. In zekere zin zijn deze voorstellen tot verzelfstandiging van het college 
in democratische zin als zeer mager gelegitimeerd te kwalificeren. 
 
Een heldere onderverdeling in fases ontbreekt, hoewel dit in het rapport van de Rekenkamer-
commissie wel nadrukkelijk werd geadviseerd. Dit bemoeilijkt een goede controle door de 
gemeenteraad in aanzienlijke mate. En ook hier geldt wederom dat het democratisch gehalte en het 
dualisme dat nodig is om elkaar (bedoeld wordt hier de bestuursorganen college en raad) scherp te 
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krijgen ernstig worden bemoeilijkt door een niet tijdige, niet adequate en niet volledige informatieve 
en communicatieve relatie tussen het college en de Raad als hoeder van de democratie binnen het 
lokale bestuur van de gemeente.  

 Bovendien: procedureel rommelt en rammelt het voorgestelde verzelfstandigingsproject aan 
alle kanten. 

 
Het is onze fractie te enen male nog onduidelijk in welke mate het zeefmodel is toegepast. Het 
rapport van Drijver en Partners is sterk sturend in een bepaalde richting. Namelijk de richting van 
externe verzelfstandiging in een commerciële entiteit. Als deze ontwikkeling zou worden doorgezet 
wordt de gemeenteraad op afstand gezet van de publieke voorzieningen die het sportcentrum en het 
theater zijn. Het is de vraag of dat een wenselijke ontwikkeling is.  
 
Het gaat hier zeker bij het sportcentrum om een voorziening die miljoenen euro’s heeft gekost, 
welke zijn opgebracht door de bevolking van Papendrecht. Zo’n kostbare en waardevolle voorziening 
mag je niet voor een appel en een ei weggeven aan een commerciële partij die als er niks klaar wordt 
gespeeld de exploitatie-tekorten laat oplopen, failliet gaat, en de rekening vervolgens weer bij de 
gemeente neerlegt. Dat is de les van de afgelopen jaren van ‘het op afstand plaatsen’. Het enige dat 
terugkomt is de rekening. Dan draaien de inwoners van Papendrecht op voor het geleden verlies. Dat 
moet voorkomen worden. Dat is onze inzet. 
 

 Externe verzelfstandiging is niet de oplossing om exploitatietekorten tegen te gaan.  
Het brengt ook nadelen met zich mee. De aanzet tot verzelfstandiging en het onderzoek daarnaar 
vond onder een ongunstig gesternte plaats, namelijk inclusief de opening van het nieuwe 
sportcentrum waardoor vergelijkingen op basis van kwantitatieve gegevens over dat jaar natuurlijk 
mank gaan, alsmede de leidende gedachte bij het college dat het primair om het inboeken van een 
bezuiniging moest gaan. Dat zijn alles bij elkaar genomen geen goede startkwalificaties om deze weg 
in te slaan.  
 

 Geen open debat aan de voorkant van het besluitvormingsproces 
Er had eerst een open debat met de Raad plaats moeten vinden over de wenselijkheid van het ingaan 
van dit traject. Of een ander traject. Wie weet. Nu wordt het ingevuld terwijl niet alles bekend is. 
 
Het Papendrechts afwegingskader is beknopt. Het Papendrechts afwegingskader gaat niet in op de 
beperkte mate van vrijheid om activiteiten uit te besteden of in samenwerking uit te voeren conform 
de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht. 
In het afwegingskader is geen expliciete aandacht voor mogelijke bestuurlijke afspraken, vigerend 
beleid of lopende contracten die uitbesteding of samenwerking zouden kunnen beperken. Het 
afwegingskader schenkt geen aandacht aan de vraag of er marktpartijen zijn die de mogelijke 
uitbesteding van gemeentelijke taken op zich zouden kunnen nemen. Het afwegingskader schenkt 
geen aandacht aan de vraag of een bepaalde activiteit eenvoudig los te koppelen is van andere 
activiteiten binnen de gemeente, waarbij loskoppeling tot verstoring van deze andere activiteiten zou 
kunnen leiden. In het afwegingskader wordt geen aandacht besteed aan eventuele consequenties 
voor wat betreft kwetsbaarheid van de gemeente. Dat is toch eigenlijk best wel vreemd. 
 
Zodoende wordt de gemeente kwetsbaarder, in de zin van te afhankelijk, waardoor er geen 
(bij)sturingsmogelijkheden meer zijn en de gemeente er bij calamiteiten toch in de publieke opinie 
op kan worden aangesproken. De mogelijke risico’s van uitbesteding zijn in het algemeen kader niet 
expliciet benoemd. Het kader besteedt weinig aandacht aan mogelijke samenwerkingsvormen en in 
het afwegingskader is een beslismoment opgenomen, dat als er geen publiek belang is de taak moet 
worden afgestoten of geprivatiseerd. Dat betekent dat als er primair geen publiek belang voor de 
gemeente is, dat men dan overgaat tot privatiseren. Maar dat kan voorbij gaan aan het punt dat de 
gemeente wel een secundaire taak kan hebben met publiek belang, waarbij nog steeds “achtervang” 
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namens de gemeente nodig is. In het afwegingskader ontbreken bovendien elementen over de 
vormgeving en het beheer en de exploitatie van gemeentelijke voorzieningen in de toekomst. 
 

 Het Papendrechts verzelfstandigingskader, en in het bijzonder de toelichting op de drie 
onderzoeksfasen, gaat zeer beperkt in op de kaderstellende en controlerende rol van de 
Raad. Daarmee staat de Raad van begin af aan op afstand. 

 
De centrale vraag bij het in gang zetten van verzelfstandigingsprocessen is of de gemeente (raad en 
college) voldoende sturings- en controlemogelijkheden heeft op de beoogde beleidsdoelstellingen. 
Daarnaast is het de vraag of er voor de raad in het proces van de totstandkoming van een 
verzelfstandiging voldoende inzichten en waarborgen zijn ingebouwd voor de uitoefening van zijn 
kaderstellende en controlerende rol.  

 Dat is in deze dossiers niet het geval. 
 
De mogelijke sturing en controle van de gemeente na verzelfstandiging is bij het theater en het 
sportcentrum ook nog niet duidelijk. Er zijn tevens geen actieve tussentijdse informatieronden 
binnen de drie fasen van verzelfstandiging. De sturings- en controlemogelijkheden van de raad bij het 
in gang zetten van verzelfstandigingsprocessen blijven dan veelal beperkt tot een oordeel achteraf, 
per fase. Doordat de doorlooptermijn van elke fase relatief lang kan zijn, kan er veel gebeuren 
waarover de raad tussentijds niet geïnformeerd wordt.  

 Consequentie is dat de raad daardoor in onvoldoende mate zijn controlerende en 
kaderstellende rol kan vervullen gedurende de fasen van het verzelfstandigingsproces.  

 
Uit het groepsgesprek dat met enkele raadsleden plaatsvond zijn enkele toetsingscriteria naar voren 
gekomen inzake verzelfstandiging. Deze toetsingscriteria komen voor een groot deel niet voor in het 
Papendrechts verzelfstandigingskader. (zie pag 19 rapport Rekenkamer). Ook dit geeft al aan dat het 
College, kennelijk door bezuinigingsdrift aangestoken, over één nacht ijs wil gaan en het 
sportcentrum (als ook het theater) wil offeren aan het gouden kalf van de markt. 
 
Wij zullen u derhalve verzoeken beide door ons als onrijpe voorstellen  en besluiten aan de Raad van 
de agenda van de Raad van 28 januari aanstaande af te voeren, e.e.a. conform onze uitgebreide 
motivatie om dit te doen bij deze brief, waarbij ter zake bij deze aan de griffier het verzoek wordt 
gedaan deze brief onder de leden van het College en de Raad te willen verspreiden. 
 
 
 
Hoogachtend, 
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht 
 
Ruud Lammers. 
 
 
 
 
 
 
 


