
Aan de gemeenteraad van Steenbergen 

Als reactie op de motie van uw raad om het contract met ons, Hydrasport, inzake ’t Cromwiel uiterlijk 

31 december 2018 op te zeggen hebben wij een uitgebreide rapportage opgesteld.  

De inhoud spreekt, wat ons betreft, voor zich. 

Wij willen hierbij nogmaals onze belangrijkste argumenten weergeven waarom wij het eventueel 

uitvoeren van de motie onterecht vinden. 

1. Wij hebben de bezuinigingsdoelstelling van de gemeente gerealiseerd 

Wij hebben kennisgenomen van de forse bedragen die de gemeente in het verleden toelegde op ’t 

Cromwiel. De doelstelling om zonder bijdrage te exploiteren hebben wij wel gehaald. Niemand heeft 

het daar nog over, maar het is wel een feit. 

2. Wij ontvangen geen gemeentelijke bijdrage 

In  de raadsmededeling van 20 november 2018 bent u geïnformeerd over de beheersconstructie en 

de subsidierelatie van de gemeenschapshuizen in Steenbergen. 

Opmerkelijk is dat alle gemeenschapshuizen financieel worden ondersteund (minimaal € 11.675 tot 

maximaal € 27.720 per jaar). Wij exploiteren ’t Cromwiel zonder gemeentelijke bijdrage. Sterker nog, 

wij betalen per jaar € 10.370 aan huur. 

3. Wij hebben een moeilijke aanloopperiode gekend. 

Mede tegen de achtergrond van de bezuinigingsdoelstelling hebben wij hebben veel tijd en energie 

gestopt in het opzetten  van een nieuwe organisatie rondom ’t Cromwiel. De belangrijkste 

aandachtspunten daarbij waren: het opzetten van een efficiënte organisatie; kostenbeheersing; 

klanttevredenheid en communicatie. 

Door de jaren heen hebben wij de werkwijze van de heer Knop als zeer negatief ervaren. Hij was een 

aantal jaren geleden als afgevaardigde van een verenging bij het gebruikersoverleg in ’t Cromwiel. 

Die avond heeft hij helemaal niets gezegd. Een paar dagen later stond er een zeer negatief verhaal in 

de plaatselijke krant waar hij de bron van was. Een vooropgezet plan wat ons betreft. Wij kenden de 

heer Krop toen nog niet. Wij weten nu beter. Zelfs nu beweert hij nog dat er sportverengingen uit ’t 

Cromwiel vertrokken zijn. Hij noemt geen namen. Dat kan hij ook niet, want er is geen enkele 

verenging vertrokken. 

De negatieve publiciteit rond ’t Cromwiel komt, samen met een lokale ondernemer die niet tegen 

zijn verlies kan, vrijwel uitsluitend uit zijn koker. 

Zo gaat ‘t Cromwiel naar de knoppen meneer Knop. 

4. Positieve klant tevredenheids onderzoeken 

Deze geven een positief beeld van het reilen en zeilen van ’t Cromwiel. Wij verwijzen u ook naar het 

recent gehouden onderzoek in het najaar van 2018. 

5. Reactie medewerkers 



De betrokken medewerkers, allen woonachtig in Steenbergen, willen unaniem dat wij de exploitatie 

blijven doen.  

6. Gegronde argumenten ontbreken 

Wij zien geen gegronde redenen om  het contract met ons op te zeggen. 

7. Dan onze slotopmerking 

Wij wensen u veel wijsheid met de besluitvorming. 
 
Eindhoven 4 december 2018 
Hydrasport, 

J.A.H. van den Boom, directeur 

 

 


