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1. Inleiding 

Op donderdag 6 april 2017 wordt de Gemeenteraad van Papendrecht gevraagd een beslissing te 
nemen over de commerciële verzelfstandiging van het Theater en het Sportcentrum. De fractie van 
Onafhankelijk Papendrecht is hier fel tegen. Daar is een aantal redenen voor aan te geven.  
Allereerst is in de aanloop naar dit voorgenomen besluit onvoldoende nagedacht en gekeken of de 
uitgangspunten wel deugdelijk waren. Het idee zelf: verzelfstandiging Theater en Sportcentrum. Is 
een Theater een commercieel gebeuren? Is een Sportcentrum een commercieel gebeuren? De fractie 
van OP vindt in beide gevallen van niet. 
 
De fractie van OP is niet over één nacht ijs gegaan. Alle documenten zijn bestudeerd. Er zijn twee 
werkbezoeken afgelegd. Geen der andere partijen ging overigens mee op werkbezoek! Vreemd. 
 
De gevraagde beslissing is verreikend. Verzelfstandiging (commercieel), een bedrijfsplan dat op 
drijfzand is gebaseerd, twee BV’s in een holding-structuur, een overeenkomst met de 
verzelfstandigde organisaties onder gelijktijdige kredietverlening van € 450.000, aanloopkosten die 
nu al de drie-honderd-vijftig-duizend-euro-grens overschrijden, zeer kwestieuze ingeboekte 
besparingen van € 95.000, dure extra advieskosten ad € 60.000 voor de fiscale advisering.  
Er wordt inclusief de PM-posten nog voordat men van start is gegaan een miljoen euro uitgegeven 
aan de opstart van dit commerciële avontuur. Een overzicht van de kosten: 
 
 

aanloopkosten fase 1    €    70.000,00  

aanloopkosten fase 2    € 290.000,00  

kredietverlening oprichting BV's    € 450.000,00  

extra fiscaal advies    €    60.000,00  

ambtelijke inzet   PM 

inzet directies Theater en Sportcentrum   PM 

kosten fase 3   PM 

Totale aanloopkosten (schatting) 
exclusief PM-kosten, waaronder  de 
uitvoeringsfase 3    € 870.000,00  

 
 
En … als het misgaat?  
De gemeente heeft de aandelen in bezit. Dan is de rekening voor de gemeente. Of de zaken gaan in 
de verkoop, maar dan heeft Papendrecht geen Theater- en geen Sportcentrumorganisatie meer. 
 
Er zijn op veel vragen van onze kant geen (goede) antwoorden gekomen. Er is sprake van een zekere 
vorm van ontwijkingsgedrag dan wel het niet kunnen of willen beantwoorden van vragen door het 
College. De oppositie staat er kritisch in. Zeker onze partij. Niet het hele verhaal is/wordt verteld.  
De Raad heeft geen onderzoeksbureau om deze plannen door middel van een contra-expertise door 
te lichten. Het vermoeden is wel aanwezig dat dit een zeer onzekere en zeker niet toekomst-
bestendige sprong in het diepe zal blijken te zijn. 
 
Wat hebben Theater en Sport gemeen? Wie is op het idee gekomen deze samen te voegen in één 
bedrijf of holding-structuur? De term ‘bedrijf’ is vervolgens de verkeerde benaming voor dit soort 
organisaties. Het Theater is geen bedrijf, het Sportcentrum is geen bedrijf. De term ‘bedrijf’ 
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suggereert dat het om een ‘normaal’ bedrijf gaat, maar zowel het Theater als het Sportcentrum zijn 
geen normale bedrijven. Dat heeft te maken met hun doelstellingen, met hun plek in de 
samenleving, met hun openbaar nut karakter. 
 
Geen bedrijf is van iedereen. Maar het Theater is wél van iedereen, en dat geldt ook voor het 
Sportcentrum. De plannen van het College die nu voorliggen zullen de Papendrechtse inwoners veel 
geld gaan kosten. Men zal er achter komen dat het Theater en het Sportcentrum commercieel niet te 
runnen zijn en dat deze vercommercialiseerde verzelfstandigde organisaties (‘bedrijven’) nooit winst 
zullen gaan maken. De gemeente blijft met andere woorden altijd nodig als achtervang. Waarom 
zouden we dan toch zowel het Theater als het Sportcentrum in een BV-vorm gieten? 
 
Het kan zijn dat er al gegadigden zijn die aangeboden hebben - als het zover is - de aandelen over te 
nemen. Maar als dat zo is dan dient de Gemeenteraad hiervan van tevoren op de hoogte te worden 
gesteld. Wij gaan er voor dit moment vanuit dat dit niet het geval is. 
 
Er worden hoge uitgaven gedaan voor het neerzetten van een commerciële structuur terwijl niet 
duidelijk is of dit gaat werken, daar is veel te weinig onderzoek naar gedaan. De hele onderneming is 
op slechts één bedrijfsplan gebaseerd. Er heeft geen enkele vorm van contra-expertise plaats 
gevonden.  
 
De Gemeenteraad is nauwelijks in staat gebleken dit proces te doorgronden en op gezette tijden 
doortastend controle en toezicht uit te oefenen. Dat heeft te maken met een gebrek aan 
betrokkenheid en kwaliteit in de vorm van toezichthouderscapaciteit. Ook de fasering over de jaren 
heen heeft de toezichthouderscapaciteit uitgehold. Het is een sprong in het diepe. De vraag is of 
deze sprong gewaagd moet worden. Op basis van onze analyse is dit onverstandig om te doen. 
 
Er dient eerst beter nagedacht te worden over de verschillende opties alvorens overhaast dit 
avontuur zal worden aangegaan. De kans dat dit misgaat is levensgroot aanwezig. 
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2. Nadelen van Commerciële Verzelfstandiging Theater en Sportcentrum Papendrecht 

 
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is een fervent tegenstander van het commercieel 
verzelfstandigen van de culturele en sportieve functies in de gemeente Papendrecht. De 
coalitiepartijen (alle landelijke partijen) hebben in hun coalitieakkoord opgeschreven dat in de 
periode 2014-2018 een verzelfstandiging zou plaatsvinden. Het is een langdurig traject waarbij de 
Gemeenteraad op (veel te grote) afstand is komen te staan vanwege een volslagen gebrek aan 
mogelijkheden om inhoudelijke expertise in te schakelen op het ingezette proces zijdens het College. 
 
Het College van B&W heeft honderd duizenden euro’s ingezet op het commerciële 
verzelfstandigingstraject. Kosten van inhuur van externe bureau’s, advisering, kosten inzet directies 
Theater en Sportcentrum, kosten inzet ambtelijk personeel en ga zo maar verder. De Gemeenteraad 
heeft alleen de beschikking gekregen over een Rapport van de Rekenkamer. 
Omdat een eigen Onderzoeksbureau van de Gemeenteraad niet bestaat zijn de plannen zoals die nu 
voorliggen niet kritisch doorgerekend en beoordeeld op hun consistentie en betrouwbaarheid. 
Wat nu voorligt is een voorstel van het College om het Theater en het Sportcentrum onder te 
brengen in afzonderlijke Besloten Vennootschappen in een holding structuur. Het College ziet het 
Theater en het Sportbedrijf als commerciële entiteiten. 
 
Dat hier nadelen aan kleven is evident. Sinds de Griekse oudheid is het Theater een culturele vorm 
die eerder geld kost dan opbrengt. Er zijn opbrengsten maar die zijn eerder en beter te vertalen in de 
immateriële sfeer, niet in de materiële sfeer. Een Theater dat commercieel gerund wordt verwordt in 
de Papendrechtse setting al snel tot een Partycentrum. Met Theater maken en met ontwikkeling van 
Theatertalent is geen geld te verdienen. Het behoeft dan ook geen betoog dat de plannen van het 
College - om van het verzelfstandigde Theater in commerciële BV-vorm een succes te maken - naar 
de prullenbank kunnen worden verwezen. En dat betekent in de praktijk van alledag dat het Theater 
het niet gaat redden en toch door de gemeente zal moeten worden gered. Als de inwoners van 
Papendrecht tegen die tijd extra geld willen uittrekken voor een nieuw Theater dat dan uit de 
puinhopen van wat Theater de Willem is geworden zal verrijzen. 
 
Het Sportcentrum gaat het commercieel ook nooit redden. Sport en commercie zijn geen gelukkige 
twee-eenheid. Alleen als het Topsport betreft is er sprake van mogelijk nuttige symbiose met 
Commercie, maar ook dan blijft het spannend. De breedte sport moet het niet hebben van 
Commercie. Hoe gaat het commerciële Sportcentrum Papendrecht eruit zien? Wordt het een plek 
waar autoshows, vlooienmarkten, productpresentaties en dergelijke gehouden moeten gaan worden 
omdat er anders niet voldoende geld in het laatje komt? Wie zijn oor de luisteren legt bij de mensen 
die daar werken krijgt de indruk dat het die kant op gaat. Er moeten immers meer activiteiten 
komen, die geld opleveren. Wat maakt niet uit. Sportgerelateerd? Het maakt niet uit, want geld is 
geld. Dat is het gevolg van de commerciële verzelfstandiging die het College van B&W nu voorstelt. 
 
Het sportcentrum is er gekomen doordat de gemeente Papendrecht jarenlang geld apart heeft gezet. 
Toen de 19 miljoen euro bij elkaar waren gespaard is besloten tot de bouw van het Sportcentrum. En 
nu staat het er, en het staat er ten dienste van alle Papendrechters. Het nieuwe Sportcentrum is iets 
om trots op te zijn. De nadelen van commerciële verzelfstandiging zullen echter veel schade gaan 
toebrengen aan de toegankelijkheid, de sportieve activiteiten, voor meerderde doelgroepen, en de 
sportieve invulling van het Sportcentrum. Als commerciële belangen gaan overheersen worden de 
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edele, sportieve doelstellingen overschaduwd. Commercie en breedtesport zoals Papendrecht dat 
zou moeten ontwikkelen gaan niet samen. 
 
Er ligt ook geen commercieel visiedocument ten grondslag aan de samenwerking binnen het 
commercieel verzelfstandigde Sportbedrijf. Maar nu instemmen met fase 2 betekent wel 
automatisch doorgaan met fase 3. 
 
 

3. Salamitactiek 

 
De gevolgde procedure van het College is de welbekende salamitactiek. Het opsplitsen van een 
complex vraagstuk in een aantal fasen, zodat de gevolgen van besluitvorming in de ene fase 
nauwelijks kunnen worden overzien in de opvolgende fasen. Het College heeft zo, wellicht 
doelbewust, de besluitvorming opgedeeld in fasen zodat het overzicht voor de Gemeenteraad als 
controlerend en toezichthoudend orgaan in ernstige mate is bemoeilijkt. Gevoegd bij het feit dat het 
College over ruim voldoende middelen kan beschikken, een ambtelijk apparaat aan zijn zijde heeft en 
vrijwel dagelijks als bestuur hiermee bezig is, levert dit een voordeel op waardoor van een gelijk 
speelveld tussen het College en de Gemeenteraad geen sprake meer kan zijn. 
 
De gevolgde salamitactiek lijkt zijn uitwerking niet te hebben gemist, aangezien de meeste 
raadsleden en duo-raadsleden het spoor zijn kwijtgeraakt en geen inhoudelijke inbreng meer leveren 
aan de voorgestelde plannen. Vanuit de oppositiebanken kwamen nog wel enige kritische geluiden, 
maar echt een gefundeerd tegenvoorstel is er niet gekomen. De Gemeenteraad heeft dan ook niet 
de beschikking over een eigen onderzoeksbureau dat zo’n tegenvoorstel zou kunnen formuleren. 
 
Deze gang van zaken bewijst eens temeer dat het College wel eens succesvol zou kunnen zijn met de 
toepassing van deze salamitactiek. Zo onschuldig zit het niet in elkaar. Onafhankelijk Papendrecht 
markeert echter dit belangrijke moment met grote gevolgen voor de komende jaren voor de 
inwoners van Papendrecht door tegen deze commerciële plannen van het College te stemmen. 
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4. Hoe kan het beter? 

Waar het misging is dat de Gemeente zelf geen beeld had van de situatie hoe beide organisaties, het 
Theater en het Sportcentrum, gerund werden. Er is niet eerst aan een interne verzelfstandiging 
gewerkt. Veel deskundigen die wij hebben geproken zeggen dat een succesvolle verzelfstandiging pas 
dan kans van slagen heeft als de betreffende onderdelen binnen de gemeentelijke organisatie eerst 
worden verzelfstandigd. Eerst intern verzelfstandigen dus, daarna pas eventueel extern 
verzelfstandigen. Wat nu gebeurt is dat het Sportcentrum wordt verzelfstandigd zonder dat er in de 
aanloop naar die verzelfstandiging voldoende zicht is op de problematiek die met het 
verzelfstandigen van beide organisaties gepaard gaat bestaat. 
 
Wat we de afgelopen maanden hebben gehoord zijn mantra’s. Mantra’s van de ambtelijke staf dat 
het goed komt. Dat er hard gewerkt wordt. Mantra’s van de directies dat ze het zien zitten en blij 
zijn. Hoe onafhankelijk zijn deze directies nu helemaal in het krachtenveld met de gemeente? 
Mantra’s van de portefeuillehouder dat commerciële verzelfstandiging de enige optie is. Belangen 
van de adviseurs, keiharde belangen, het gaat om heel veel geld. En ga zo maar verder. 
 
Natuurlijk kan het beter, Onafhankelijk Papendrecht heeft kritisch meegedacht, vragen gesteld, 
inbreng geleverd en ga zo maar door. Maar Onafhankelijk Papendrecht als eenmansfractie heeft niet 
de beschikking over honderd duizenden euro’s die het College en de Gemeente wel ter beschikking 
stonden. Er is derhalve sprake van een ongelijk speelveld. 
 
Het kan beter. En beter is om het Theater afzonderlijk te beschouwen. En om het Sportcentrum 
afzonderlijk te beschouwen. Het Theater is een publieke voorziening waar een visie voor opgesteld 
zou moeten worden. Waar willen we met het Theater naartoe? Wat verwachten wij van het Theater? 
Heeft het Theater een rol in de ontwikkeling van acteertalent? Heeft het Theater een rol bij de 
ontwikkeling van het maatschappelijk, cultureel en sociaal welbevinden van de Papendrechters? En 
zo ja, hoe gaat het Theater dat aanpakken? Er dient een inhoudelijk visieplan op de ontwikkeling van 
het Theater geschreven te worden zodat we duidelijkheid krijgen over de rol en de betekenis van het 
Theater voor de Papendrechtse samenleving. 
 
Er zijn ontwikkelingen gaande met betrekking tot de nieuwbouw van de Voortgezet Onderwijs 
scholen. Daar dient het Theater wat ons betreft een plek in te krijgen. Scholieren kunnen via 
cultuureducatie in contact worden gebracht met Theater. Als we Theater de Willem in deze setting 
overlaten aan de markt verwordt het tot een Partycentrum. Alleen dan is het nog commercieel te 
exploiteren. Theater de Willem heeft geen uitstraling, zoals het Nieuwe Luxor in Rotterdam of Carré 
in Amsterdam. Appels met Peren. Theater de Willem is een middle-of-the-road theater met dito 
programmering dat onvoldoende bezoekers trekt. Daar moet dus eerst een visie op worden 
losgelaten, en in die visie dient geborgd te worden dat het Theater een culturele functie heeft.  
 
Die culturele functie kost per definitie geld. Cultuur, onderwijs en ontwikkeling kosten altijd geld, 
maar leveren daarna de maatschappij geld op. De kosten gaan voor de baat uit. Het Theater dat wij 
kennen als Theater de Willem is het beste uit in een verzelfstandigde stichtingsstructuur. Het Theater 
hoeft geen winst te maken. De winst die het Theater moet maken is culturele winst, 
beschavingswinst. Ontwikkelingswinst. Potentieelwinst. Opleidingswinst. Maar geen geldelijke winst.  
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Het Sportcentrum is er om sportiviteit mogelijk te maken. Sporten is belangrijk voor iedereen. 
Sporten kost geld en levert geen geld op. Dat is zo, dat blijft zo, dat zal zo zijn in de toekomst. 
Sporten is beweging. Beweging is goed. Mens sana in corpore sano, zeiden de Romeinen al.  
 
Maak het sporten mogelijk, zorg ervoor dat alle Papendrechtse inwoners kunnen sporten als ze dat 
willen. Zorg voor toegankelijkheid, ook qua prijs. Zorg ervoor dat onze kinderen leren zwemmen. 
Zorg ervoor dat de medewerkers van het Sportcentrum gemotiveerd zijn en goed betaald worden. 
Zorg ervoor dan onze gehandicapte medemensen ook aan bod komen. Zorg ervoor dat het blijft zoals 
het is en dat het nog beter wordt dan het nu al is. 
 
Als het Sportcentrum commercieel wordt gemaakt dan zullen de sportieve activiteiten onder druk 
komen te staan. Niet het sportieve belang zal voorop staan maar het commerciële belang zal dan 
voorop komen te staan. Kiezen we voor het gehandicapten uurtje zwemmen of kiezen we voor die  
meer lucratieve sponsorpresentatie aan de rand van het zwembad?  
 
Verdringing zal een gevolg zijn van de commercialisering van het Sportcentrum. Oorspronkelijk 
bedoelde activiteiten zullen naar de randen van de dag verschuiven. Alleen als het commercieel 
interessant is gaat het zwembad open. Gevolg is dat het zwembad vaker niet dan wel open zal zijn en 
de bezettingsgraden zullen dalen. Ook de prijzen zullen stijgen, omdat met steeds minder zwemmers 
of gebruikers van het sportcentrum het relatief duurder wordt het zwembad open te houden. En als 
het aantal zwemmers of gebruikers van het Sportcentrum daalt is het makkelijker voor de 
vlooienmarkt of een andere commerciële activiteit te kiezen, want dat brengt meer geld in het laatje.  
 
En zo zal het Sportcentrum verworden tot een plek waar de Commercie hoogtij viert. Maar dat was 
niet de bedoeling van de Papendrechtse inwoners toen het Sportcentrum werd gebouwd. Het was en 
is de bedoeling dat het Sportcentrum er is voor sporters. Om sporten te beoefenen. Als er nu op dit 
moment sprake zou zijn van een te weinig of een tekort aan sporten, zorg er dan met elkaar voor dat 
er meer sportactiviteiten kunnen plaatsvinden. Zorg dat de huren niet te hoog zijn. Zorg voor 
beweging en bereikbaarheid. Zorg voor toegankelijkheid. Zorg ervoor dat intiatiefnemers, zoals 
bijvoorbeeld de balletschool, kansen krijgen en geholpen worden. Als je dat allemaal commercieel 
gaat bekijken dan is de sport de grote verliezer. En dat staat met deze College-plannen op het spel.  
 
Dit College draait het Sportcentrum de nek om, en maakt er een commerciële tent van.  
Het Sportcentrum kan, net als het Theater, het beste in een verzelfstandigde stichting worden 
ondergebracht. Er zijn voldoende mensen in Papendrecht met kennis van zaken die om niet hun 
expertise en inzet willen leveren aan een florerend Sportcentrum. 
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5. Inbreng Cie. Samenleving 23 maart 2017 Tweede fase verzelfstandigingen Theater en Sport 

 
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht staat gematigd positief tegenover de verzelfstandigingen.  
Wij kunnen ons vinden in het pleidooi van de heren Van der Hout en Groeneweg in hun businessplan 
om te willen ondernemen binnen ruimere kaders dan die van de huidige gemeentelijke organisatie. 
Ook zien wij de voordelen van één organisatie, waarin de bedrijven flexibeler zijn op het gebied van 
personeel en werkkapitaal en hun krachten kunnen bundelen. 
Tegelijkertijd zijn wij kritisch. Waarom wordt er niet gekozen voor een Stichting i.p.v. een B.V. ? 
 
Een B.V. suggereert winstoogmerk, terwijl er momenteel sprake is van een negatieve exploitatie. 
Naar onze mening is er in deze situatie meer sprake van een  "instandhoudingsmodel" met meer 
mogelijkheden om te kunnen ondernemen.  
De aangeboden voorzieningen en activiteiten zijn multifunctioneel. Niet alle activiteiten zijn primair 
op winst gericht, er is altijd sprake van gemeenschapsgeld dat geïnvesteerd moet worden. 
In een B.V. constructie kunnen de aandelen worden verkocht als het minder gaat. In welke handen 
komen de voorzieningen dan en welke gevolgen heeft dit voor de toegang tot deze publieke 
nutsvoorzieningen? Je loopt dan een risico dat commercieel minder interessante activiteiten niet 
meer worden zullen worden aangeboden met alle gevolgen van dien.  
In het geval van een Stichting kan er nog steeds door de beide bedrijven samengewerkt worden op 
de manier zoals het beide heren voor ogen staat, maar je houdt grip op de eigendom. 
Naast het bezwaar van het kiezen van een B.V. vorm boven een Stichting, zijn wij van mening dat er 
op dit moment een forse investering moet plaatsvinden, terwijl de opbrengst / besparingen 
allerminst op voorhand vast staan. Het gaat om een krediet van 450.000, de genoemde besparing 
van € 95.000 is boterzacht. Alles hangt af van....als dit dan dat... 
Andere dossiers, waaronder de Huisvesting VO scholen, hebben direct invloed op de exploitatie 
mogelijkheden van theater De Willem. (Ver)bouw/ Nieuwbouw  gaat echter nog jaren duren, sterker 
nog, er wordt komende zomer pas een besluit verwacht, terwijl de verzelfstandigingen per 1 januari 
2018 een feit zouden moeten zijn. 
Onafhankelijk Papendrecht pleit voor terughoudendheid t.a.v. de verzelfstandigingen en met name 
de gekozen juridische constructie.  
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6. Rekenkamerrapport 

 
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 
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. 
 
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.  
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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, vindt u niet?  
 
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” 
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, en we merkten het al aan de vragen die door 
sommige fracties zijn gesteld. 
 
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. Daarom adviseert de fractie van Onafhankelijk Papendrecht om de het 
verzelfstandigingstraject af te blazen. 
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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, 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. Niet doen dus. 
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7. T.a.v. het rapport van Drijver en Partners enkele opmerkingen: 

 
De cijfers met betrekking tot het zwembad over de laatste drie jaren en het eerste kwartaal van 
2015. Als deze cijfers van 2015 integraal dus over het hele jaar zouden worden gegeven kan er een 
betere afweging worden gemaakt.  
Het aantal verhuurde uren aan vereniging is toegenomen, met 9%. De bezetting- en animocijfers zijn 
gerekend op basis van geëxtrapoleerde cijfers op basis van het eeste kwartaal van 2015, een 
nauwkeuriger berekening zal andere oorzaken laten zien. 
 
Bij kwantitatieve berekeningen en vergelijkingen met andere baden kun je niet uitgaan van slechts de 
start van het sportcentrum dat openging in 2014, de verhuizingsperiode moet je ook meenemen en 
verdisconteren, die berekeningen zijn hiervoor niet gecorrigeerd. Aan het slot worden wel 20 
voordelen in rapport opgesomd van externe verzelfstandiging, en slechts 5 nadelen… hoe gekleurd 
wil je het hebben? 
 
In het stuk van Drijver en Partners wordt de gemeente als overheid teveel gezien als een bedrijf. Van 
de rol van uitvoerder naar die van de regie van beleid. Er blijven echter beleidsdomeinen zoals sport 
en cultuur die minder goed vanuit een bedrijfsmatige visie op de overheid gerealiseerd kunnen 
worden. De Wet Markt en Overheid is er duidelijk over. Als een voorziening kan worden aangemerkt 
als algemeen belang dan geldt deze wet niet. Er valt dan ook geen nadeel in fiscale in te verwachten. 
 
Bij het sportcentrum gaat het primair om borging van de maatschappelijke functies, financieel 
rendement hoeft daarom ook niet een bepalend criterium te zijn. Gemeentelijk beheer lijkt de beste 
optie te zijn. De publieke voorziening die met publiek geld is opgebouwd blijft in publieke handen. 
Wel is het zaak de exploitatie op een goede wijze ter hand te nemen, zodat financiële risico’s zoveel 
mogelijk beperkt worden. De continuïteit van het dienstenaanbod is dan gegarandeerd. 
 
Wij roepen in herinnering dat onze fractie u op 20 november 2015 een brief heeft gestuurd met als 
onderwerp Presentatie kostenefficiënt berekeningsmodel exploitatie Sportcentrum. 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. Precies dat is wat Drijver en Partners lijken te hebben gedaan. 
 
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 aan de markt die er dan vervolgens 
een potje van maakt. 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. 
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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 slechts 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 binnenkort een presentatie te laten 
verzorgen in de commissie Samenleving. 
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8. Brief aan de voorzitter van de Gemeenteraad van 7 maart 2016 

 
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. 
 
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. 
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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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9. Brief aan de voorzitter van de Gemeenteraad van 26 januari 2016 

 
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-
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. 



 
 

17 
 

 
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. 
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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 
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. 
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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” 
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. 
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10. Persbericht OP organiseert werkbezoek naar Woerden en Monster 

 
 
Persbericht  dinsdag 8 maart 2016 
 

OP organiseert werkbezoek naar Woerden en Monster 
Werkbezoek Raadsfracties aan de gemeenten Woerden en Monster in verband met 
onderzoeksvragen rondom verzelfstandigingsplannen van het Sportcentrum 
 
Naar aanleiding van de verzelfstandigingsplannen rondom het sportcentrum en het theater heeft de 
fractie van OP het initiatief genomen tot een werkbezoek aan de gemeenten Woerden en Monster. 
 

 Het programma 
Voor de informatiedag over verzelfstandigen sportcentrum zijn de volgende bijeenkomsten en tijden 
gereserveerd. Op 15 maart 2016 om 11:00 uur in het Gemeentehuis van Woerden en op 15 maart 
2016 om 14:00 uur in zwembad De Boetzelaar. 
 

 Ongelijk speelveld 
Bij brief van 02 februari 2016 liet het College van B&W in antwoord op vragen van de fractie van OP 
weten dat het € 70.000 ter beschikking heeft voor onderzoek in fase 1 naar het door hem gewenste 
verzelfstandigingsmodel. De fractie van OP merkt naar aanleiding hiervan op dat er sprake is van een 
ongelijk speelveld, waarbij alle inzet en waardering uitgaat naar de voorkeursvariant van het College. 
Alternatieve varianten komen nauwelijks serieus aan bod; het onderzoek naar de alternatieve 
varianten wordt ook niet gefinancierd. Het College zet in op doorzettingsmacht in plaats van 
argumenten. 
 

 Algemeen beheer model werkt prima 
De fractie van OP 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. In die gemeenten 
werkt men naar volle tevredenheid in een algemeen beheer model met verzelfstandiging van het 
zwembad in de stichtingsvorm. De fractie van OP 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.  
 

 Eerst alle informatie op tafel 
“Onderzoek naar verzelfstandiging in een stichtingsvorm had niet op voorhand uitgesloten mogen 
worden bij de prioriteringsbepaling ten aanzien van de voorkeursvariant, vandaar dat wij nu zelf een 
werkbezoek organiseren. Wij willen eerst alle informatie op tafel, voordat er tot een afgewogen 
besluit gekomen kan worden”, aldus Lammers. 
 
Einde persbericht contactpersoon: Ruud Lammers telefoon 06-10964340 
 
Bijlagen: uitnodigingsbrief met bijlagen aan de leden van de Gemeenteraad. 
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11. Het Raadsvoorstel 

 
Onderwerp  
Verzelfstandiging Theater De Willem en de Binnensportaccommodaties  
 
 Gevraagde beslissing  
1) Besluiten tot verzelfstandiging van het Theater.  
2) Besluiten tot verzelfstandiging van de Binnensport.  
3) Bedrijfsplannen en exploitatieovereenkomst als uitgangspunt hanteren bij verzelfstandiging.  
4) Kennisnemen van voornemen van college om voor Theater en Binnensport twee aparte BV's op te 
richten en beide in een holding (BV) onder te brengen.  
5) Eventueel wensen en/of bedenkingen te uiten t.a.v. de bovenstaande voornemens van het college.  
6) Het college opdracht te geven een meerjarige overeenkomst van minimaal 2 en maximaal 5 jaar aan te 
gaan met de verzelfstandigde organisaties voor exploitatie van het Theater en de Binnensport.  
7) Een krediet te verlenen van € 450.000 voor oprichting van de entiteit(en)  
8) De aanloopkosten 2017 en 2018 voor € 290.000 te dekken uit het voordelig jaarresultaat 2016  
 
 


