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Resultaat aanbesteding Sport- en ontmoetingscentrum 't Cromwiel 

Steenbergen; 4 december 2014 

Aan de Raad, 
1. Aanleiding 
In het kader van de toekomstige rol van de gemeente als decentrale en faciliterende overheid plus het 
gegeven dat exploitatie en beheer van sport- en gemeenschapsvoorzieningen geen kerntaak van de 
gemeente is, heeft uw raad op 30 januari 2014 ingestemd om beheer- en exploitatie van 
't Cromwiel over te dragen aan een externe partij en hiervoor een aanbestedingstraject te starten. 

2. Aanbesteding 
Wij informeren u via deze weg over de resultaten van de aanbesteding van Sport- en ontmoetingscentrum 
't Cromwiel. Er zijn twee inschrijvingen ontvangen van Sardonos Promoties BV uit Steenbergen en van 
Hydra sportbeheer BV uit Valkenswaard. 

Op basis van de beoordeling is de inschrijving van Hydrasport Beheer BV als economisch meest voordelige 
inschrijving benoemd. 
Het voornemen is om de opdracht aan Hydra Sportbeheer BV gevestigd in Valkenswaard te gunnen onder 
de onderstaande opschortende voorwaarden. 

Indien binnen 7 dagen na verzending van de voorlopige gunning, dus uiterlijk 9 december 
2014 voor 17.00 uur, de volgende bewijsstukken door Hydra Sportbeheer B.V. zijn overlegd 
aan de gemeente: 

o Gedragsverklaring Aanbesteden, niet ouder dan 2 jaar; 
o Verklaring van de belastingdienst niet ouder dan 6 maanden 

Indien binnen 2 weken na verzending van de voorlopige gunning, dus uiterlijk 16 december 
2014 voor 17.00 uur, een bankgarantie van 0 10.000,- is overlegd aan de gemeente. 
Indien er binnen de gestelde bezwaartermijn van 20 dagen geen kort geding aanhangig is 
gemaakt tegen het voornemen tot gunning. De uitgesloten partij kan bezwaar maken tot 
uiterlijk 22 december 2014 tot 00.00 uur. 

3. Start nieuwe exploitant 
De nieuwe exploitant zal met ingang van 1 februari 2015 het beheer en exploitatie van 't Cromwiel 
overnemen. December 2014 en januari 2015 worden gebruikt om het beheer en exploitatie goed over te 
dragen aan de nieuwe exploitant en de gebruikers te informeren. 
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