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Onderwerp
Jaarcijfers 2015 en Verslag klachtenprocedure beheer en exploitatie Sport- en ontmoetingscentrum 't
Cromwiel.

Steenbergen; 9 augustus 2016

Aan de Raad,
1. Inleiding

Na aanbesteding is beheer en exploitatie van Sport- en ontmoetingscentrum 't Cromwiel per 1 januari
2015 gegund aan Hydrasportbeheer bv uit Valkenswaard. In de huur- en exploitatieovereenkomst met
Hydrasport zijn zaken hieromtrent vastgelegd. Wat betreft Rekening en verantwoording dient Hydrasport
jaarlijks doch uiterlijk 1 april van ieder kalenderjaar een jaarrekening met accountantsverklaring en een
verslag van de klachtenprocedure bij de gemeente in. Wegens ziekte van de directeur bleek de termijn
van 1 april 2016 niet haalbaar. De jaarrekening 2015 en het verslag van de klachtenprocedure zijn half
juli 2016 ontvangen
2. Jaarcijfers en verslag klachtenprocedure 2015

a. Jaarrekening 2015
Het feit dat het beheer door Hydrasport in 2015 tot veel negatieve reacties van de gebruikers heeft geleid
blijkt ook uit de jaarcijfers. De jaarrekening 2015 sluit met een negatief exploitatiesaldo van 6 49.107. Dit
is een aanzienlijk verlies waardoor de continuïteit mogelijk in gevaar komt.
Door de directeur van Hydrasport wordt toegelicht dat het eerste jaar, waarin zij verantwoordelijk waren
voor 't Cromwiel, moeizaam is verlopen. Nu zij een jaar ervaring hebben, stelt de directeur dat hij meer
zicht heeft op de exploitatie en het hele reilen en zeilen van 't Cromwiel.
Vanwege de negatieve exploitatieresultaten heeft Hydrasport in het najaar van 2015 maatregelen
genomen om de cijfers te verbeteren. De directeur geeft aan dat de maatregelen vooral betrekking
hebben op een efficiëntere personele inzet. Zo wordt er tijdens bijeenkomsten waar weinig gebruik
gemaakt wordt van de horecafaciliteiten, ook schoongemaakt en worden andere taken opgepakt.
Daarnaast zijn maatregelen genomen op diverse posten zoals o.a. inkoop. Per post gaat het dan om
kleine bedragen maar in het totaal werpt dit toch positieve vruchten af.
De directeur meldt dat de maatregelen effect hebben gehad wat tot uiting komt in de cijfers over de eerste
maanden van 2016. De cijfers over januari tot en met april 2016 geven een positief exploitatieresultaat te
zien. Deze cijfers zijn niet bijgevoegd omdat de directeur heeft verzocht hier vertrouwelijk mee om te
gaan. De vraag is of deze lijn zich gedurende de komende maanden door blijft zetten.
Overleg met de directeur van Hydrasport heeft duidelijk gemaakt dat hij, ondanks het verlies dat
Hydrasport over 2015 heeft geleden, het beheer van 't Cromwiel voort wil zetten. De opgedane ervaring
in 't Cromwiel en de positieve cijfers over 2016 geven aan dat de exploitatie zich in positieve zin
ontwikkelt en Hydrasport het beheer van 't Cromwiel beter vorm kan geven.

b. Verslag klachtenprocedure
Een andere verplichting conform de huurovereenkomst met Hydrasport is dat zij een klachtenprocedure
voor de gebruikers en bezoekers van de accommodatie moeten verzorgen. Hierover dient jaarlijks verslag
uitgebracht te worden. Het verslag over de klachtenprocedure is op 19 juli 2016 ontvangen. Hydrasport
geeft aan dat er zeker in het begin verschillende opvattingen en meningen van gebruikers en huurders
waren. Dit resulteerde in (knel)punten en klachten die direct bij Hydrasport werden gemeld maar ook bij
de gemeente Steenbergen.
De gemeente heeft in 2015 inderdaad regelmatig klachten ontvangen van gebruikers van 't Cromwiel. De
gemeente heeft hier ook vaak in moeten bemiddelen of partijen uitgenodigd voor overleg. De klachten zijn
vervolgens aan Hydrasport doorgezonden. Het oplossen van de klachten verliep niet altijd voortvarend.
Hydrasport geeft aan dat zij op 20 april 2016 tijdens het overleg met de binnensportverenigingen een
klachtenformulier heeft geïntroduceerd. Hierop kunnen alle gebruikers hun klachten, gebreken of
suggesties vermelden. Vanaf 20 april '16 tot heden zijn er 3 formulieren ontvangen. Twee van 't Ravelijn
(school voor voortgezet onderwijs) en een van gymnastiekvereniging Trafo. De klachten hebben
betrekking op verzoeken om o.a. de voetbaldoeltjes in het weekend in te klappen, een stang die kapot is
en een vieze vloer.
3. Gemeentelijke monitoring

De gemeente houdt een vinger aan de pols wat betreft het beheer van 't Cromwiel door Hydrasport.
Conform de huur- exploitatieovereenkomst heeft de gemeente in 2015 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Hieruit bleek dat over belangrijke bedrijfsonderdelen zoals schoonmaak en horeca
erg slecht werd geoordeeld. De gebruikers waren erg ontevreden.
Klachten hadden vooral betrekking op de schoonmaak in 't Cromwiel, de openingstijden van de horeca en
toegang tot de toestellen berging door derden. Ter oplossing van de klachten heeft Hydrasport voor de
schoonmaak extra uren begroot. Voor de openingstijden van de horeca die gepaard gaan met te hoge
personele lasten in relatie tot de omzet, is er in overleg met de verenigingen een koffiezet- en een
frisdrankautomaat geplaatst.
De gemeente, het Sportplatform en Hydrasport hebben op 20 april 2016 overleg gevoerd met de
binnensportverenigingen. Hier is het beheer van Hydrasport en het klanttevredenheidsonderzoek aan de
orde gesteld. De verenigingen hebben aangegeven dat de schoonmaak en het horecabeheer verbeterd
zijn maar dat het nog niet optimaal is. Dit geeft aan dat de klachten feitelijk nog niet zijn opgelost.
Zoals uit het bovenstaande blijkt betekenen schoonmaak en horecabeheer van 't Cromwiel nog steeds
belangrijke aandachtspunten voor Hydrasport. Wij blijven hierop toezien.
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