
 
 
Steenbergen, 14 september 2016. 

 

 

Technische vragen 

 
Ter voorbereiding van de discussie over het agendapunt 8,  “t’ Cromwiel” op 3 oktober 2016.  
 
Eerder heeft de Volkspartij al technische vragen gesteld ter voorbereiding van een 
oordeelsvormende vergadering op 11 januari 2016 jl. 
 
Een van de gestelde vragen was :  
“De gemeente voert in juli en januari financieel en sociaal-maatschappelijk overleg met de 
exploitant. Wat was de financiele situatie van het Cromwiel in juli ?” Antwoord: “De jaarcijfers 
over 2015 zullen het juiste beeld geven over de exploitatieresultaten. Deze gegevens zullen 
uiterlijk 1 april 2016 aangeleverd worden.” 
 
Volgens het PvE dient er elk half jaar een financieel-maatschappelijk overleg tussen 
exploitant en gemeente te zijn. De jaarcijfers 2015 van Hydrasport zijn aangeleverd op 9 
augustus jl. Uit deze cijfers blijkt een significant tekort van bijna € 50.000,- 
 

 Waarom wordt er niet halfjaarlijks, conform het PvE, een financieel-maatschappelijk 
overleg gevoerd met de exploitant ? 

Antwoord: 
Overleg met Hydrasport wordt nagenoeg conform de huurovereenkomst uitgevoerd. De 
maand waarin het overleg plaatsvindt kan verschillen afhankelijk van de agenda’s van de 
betrokkenen. In 2015 is er in mei overleg gevoerd met de directie van Hydrasport. In het 
najaar van 2015 wederom overleg gevoerd met Hydrasport bij het aanleveren van de 
jaarcijfers. Dit betrof (vanwege omstandigheden in de privésfeer van de directeur) een 
telefonisch overleg.  
Daarnaast is er op 28 oktober 2015 in samenwerking met het Sportplatform een overleg 
gevoerd met de gebruikers en met Hydrasport. Eenzelfde overleg is gevoerd op 6 januari 
2016. De genoemde overlegmomenten geven aan dat de gemeente in voldoende mate een 
vinger aan de pols houdt en waar nodig, in overleg met de directie, zaken bijstuurt.   
 

 Zou een halfjaarlijks overleg een beter inzicht geven over de financiele situatie en de 
maatschapplijke belangen in het Cromwiel zodat er eventueel bijtijds een  
verbeterslag gemaakt kan worden ?  

Antwoord: 
Het beheer is bewust op afstand van de gemeente gebracht.  Daarmee is een bezuiniging 
gerealiseerd waaronder ook de ambtelijke uren en bemoeienis met ’t Cromwiel vallen. Zoals 
bij het bovenstaande is geantwoord, geven de gehouden overlegmomenten voldoende inzicht 
in de financiële en maatschappelijke situatie in ’t Cromwiel. 
 

 Waarom heeft u ingestemd met het verzoek van Hydrasport om de cijfers van 2016 
niet bekend te maken ? 

Antwoord: 
De jaarcijfers zijn een verantwoordelijkheid van Hydrasport. Op het moment dat er geen 
officiële jaarrekening is ingediend, is het niet aan de gemeente om tussentijds cijfers 
openbaar te maken. Om na te gaan of de exploitatie zich begin 2016 inderdaad in positieve 
zin heeft ontwikkeld zijn de cijfers onder nadrukkelijke vertrouwelijkheid beschikbaar gesteld.  
Wij wensen die vertrouwelijkheid niet te schaden.  



 
 
 
 
 
 
Eerder op 11 januari jl. stelde de Volkspartij de volgende vraag: 
“Klopt het dat Hydrasport geen horeca vergunning heeft ?”   
1 augustus jl. stond er op “Overheid.nl” de volgende mededeling: 
 

1. Verleende exploitatievergunning Krommeweg 1 te Steenbergen  
Verleende exploitatievergunning Krommeweg 1 te Steenbergen 
Berichttype: exploitatievergunning 
Uitgever: Gemeente Steenbergen 
Locatie: Steenbergen, Krommeweg  
Publicatiedatum: 2016-08-01 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-105853.html 

2. Verleende Drank- en horecawetvergunning Krommeweg 1 te Steenbergen  
Verleende Drank- en horecawetvergunning Krommeweg 1 te Steenbergen 
Berichttype: overig 
Uitgever: Gemeente Steenbergen 
Locatie: Steenbergen, Krommeweg  
Publicatiedatum: 2016-08-01 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-105852.html 
 

 

 Klopt het dat de exploitant slechts vanaf  28 juli 2016 beschikt over de juiste drank en 
horeca vergunning? 

Antwoord: 
Dit is inderdaad juist. 
 

 Zoja, waarom heeft u op 11 januari geantwoord dat er wel een horeca vergunning 
was ? 

Antwoord: 
In januari is in die zin geantwoord omdat wij de vaste overtuiging hadden dat de vereiste 
vergunningen door Hydrasport waren aangevraagd. Er heeft ons ook geen signaal bereikt dat 
dit niet zo zou zijn  totdat deze omissie via Horeca Nederland/afdeling Steenbergen kenbaar 
is gemaakt.  
 

 Kunnen we concluderen dat Hydrasport anderhalf jaar zonder de juiste vergunningen 
het Cromwiel geexpoiteerd heeft ? 

Antwoord: 
Wij kunnen uw conclusie niet weerleggen.  
 

 Welke partij  is daar debet aan ? 
Antwoord: 
Conform Huurovereenkomst is de exploitant, zijnde Hydrasport bv, verantwoordelijk om de 
vereisten vergunningen aan te vragen.  
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De exploitant heeft bij het verkrijgen van de aanbesteding beloftes gedaan met betrekking tot 
PR. Zo zou er een budget gereserveerd zijn om nieuwe activiteiten te ontplooien, de website 
te optimaliseren, een jaarlijkse huis aan huiskrant te verspreiden, een goede samenwerking 
met de lokale kranten en het  opbouwen van een goed netwerk met huurders, vrijwilligers en 
ondernemers. In januari stelde u  dat dit onder de bedrijfsvoering van Hydrasport valt. 

 Wordt er op nagezien dat Hydrasport deze beloftes waarmaakt ? 

 Ligt deze controlerende taak niet bij  de gemeente ? 

 Waarom is er in de jaarcijfers van Hydrasport geen budget te vinden om deze 
beloftes te realiseren ? 

 Bent u het er mee eens dat deze beloftes niet waargemaakt zijn ? 

 Indien ja, Wat gaat u hieraan doen ? 
Antwoord: 
Voor het beheer en de exploitatie van  Sport- en ontmoetingscentrum ’t Cromwiel heeft uw 
raad bewust gekozen om dit op afstand van de gemeente onder te brengen.  
Het risicodragend beheer is aan Hydrasport gegund. Naast enkele kaders waar deze 
ondernemer rekening mee moet houden, staat het hem vrij om de exploitatie naar eigen 
inzicht vorm te geven. Nu de exploitatie door Hydrasport wordt uitgevoerd, zal de gemeente 
ook los moeten laten. De ondernemer moet ondernemer kunnen zijn zonder dat wij op zijn 
stoel gaan zitten.  
Wij zien de PR van Hydrasport dan ook als een verantwoordelijkheid van deze ondernemer 
en zien hierin geen taak weggelegd voor de gemeente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Willy Knop, 
Volkspartij. 
 
 
 

 


