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Aan de Raad,

1. Inleiding
Door uw raad is op 25 oktober 2018 een unanieme motie ingediend over ’t Cromwiel.
In de motie draagt u het college op om:
- het contract met de exploitant voor 31 december 2018 op te zeggen;
- in het eerste kwartaal van 2019 aan uw raad verschillende opties voor te leggen over het 

toekomstig beheer van ’t Cromwiel, waarbij zowel commercieel als gemeentelijk beheer onder de 
opties vallen.

Wethouder Prent heeft mondeling toegezegd de verschillende mogelijkheden met betrekking tot het 
toekomstig beheer van ’t Cromwiel inzichtelijk te maken evenals de juridische (on)mogelijkheden die 
ontstaan bij het opzeggen van het huidige contract. In deze raadsmededeling wordt deze informatie met u 
gedeeld. Hierbij geven we ook een korte schets van de achtergrond en totstandkoming van het huidig 
beheer. Het college is voornemens de motie in zijn geheel uit te voeren. Het college gaat daarbij op zoek 
naar de meest adequate oplossing. Het uitvoeren van de motie vindt plaats uiterlijk na de laatste 
raadsvergadering in december 2018.

2. Leeswijzer
In deze raadsmededeling wordt u achtereenvolgens geïnformeerd over:
Paragraaf 3. Achtergrond en totstandkoming huidig beheer ‘t Cromwiel.
Paragraaf 4. Beheer Cromwiel 2015-2018.
Paragraaf 5. Beheerconstructie Cromwiel in relatie tot overige gemeenschapshuizen.
Paragraaf 6. Mogelijke scenario’s toekomstig beheer.
Paragraaf 7. Juridische (on)mogelijkheden opzegging contract met Hydrasport.

3. Achtergrond en totstandkoming huidig beheer Cromwiel
Het beheer van ‘t Cromwiel heeft in de periode 2007 (opening van ’t Cromwiel) tot en met juli 2012 in 
handen gelegen van een beheerstichting. Dit betrof eenzelfde constructie als bij de andere 
gemeenschapshuizen in de gemeente Steenbergen.
Het beheer van het gehele pand was gesplitst in sporthal (gemeente), gemeenschapshuis 
(beheerstichting) en horeca (exploitant). Feitelijk waren er drie kapiteins op een schip. Het beheer in de 
praktijk verliep daardoor moeilijk. Dit heeft ertoe geleid dat de beheerstichting in juli 2012 haar taken heeft 
neergelegd en de gemeente het beheer heeft overgenomen.

Gemeentelijke exploitatielasten Cromwiel bij deze 
beheerconstructie over 2011 ____

C 470.000,-- (geïndexeerd tot heden)
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Beheer Cromwiel 2012 tot eind 2014 (tussentijdse oplossing)
De gemeente heeft het beheer (met een tijdelijk perspectief) op zich genomen om de voorziening 
operationeel te houden zodat gebruikers geen nadelige gevolgen zouden ondervinden.
De gemeente heeft afscheid genomen van de toenmalige horeca-exploitant om die manier het beheer en 
horeca onder één aanspreekpunt te kunnen brengen. De gemeente heeft voor de beheerfunctie een 
marktpartij ingehuurd.

Gemeentelijke exploitatielasten Cromwiel bij deze 
beheerconstructie over 2014

0370.000,-- (geïndexeerd op peil 2018)

Visie toekomstig beheer Cromwiel
Om te bepalen hoe het beheer van ’t Cromwiel in de toekomst vorm zou moeten krijgen heeft de raad op 
30 januari 2014 ingestemd met Notitie Toekomstig beheer Sport- en ontmoetingscentrum 
’t Cromwiel (BM1303089), (collegenota BD1300715), Raadsvoorstel (BM1303091) en Raadsbesluit 
(BM1303090). Daarmee is ingestemd met de doelstellingen, kaders en wijze van de aanbesteding.
Een van de kaders die was vastgesteld, was dat taken in het kader van beheer en exploitatie van 
’t Cromwiel niet per definitie door de gemeente uitgevoerd behoeven te worden omdat dit geen kerntaak 
is van de gemeente. Bij voorkeur waren dit taken die op afstand van de gemeente bij een private 
rechtspersoon (Stichting, NV of BV) of een marktpartij onder gebracht moeten worden. Het eigendom van 
de voorziening blijft daarbij bij de gemeente.

Aanbesteding beheer en exploitatie ‘t Cromwiel
De aanbesteding van ’t Cromwiel betrof een zogenoemde concessie voor diensten. Hierbij gaat het om 
uitvoering van diensten waarbij de tegenprestatie voor de uit te voeren opdracht in ieder geval bestaat uit 
het recht de dienst te exploiteren, al dan niet gecombineerd met een betaling. Onderscheidend element 
van een concessie voor diensten is dat de concessiehouder daadwerkelijk een exploitatierisico loopt.
’t Cromwiel is in 2014 Europees aanbesteed.

Op de aanbesteding hebben twee partijen ingeschreven. Een inschrijving was ongeldig. Op 2 december 
2014 heeft het college besloten om de opdracht aan Hydrasport te gunnen. Hydrasport is met ingang van 
1 januari 2015 gestart met het beheer en de exploitatie van ’t Cromwiel.

Belangrijk om te benoemen is dat één van de vastgestelde kaders was dat beheer en exploitatie van 
’t Cromwiel volledig risicodragend overdragen moest worden. Dit is anders dan in veel andere 
gemeenten waar bij het op afstand brengen van gemeentelijke accommodaties een aanmerkelijk 
exploitatiebudget wordt meegegeven aan de (markt)partij die het beheer overneemt. Aan de huidige 
exploitant van ’t Cromwiel, Hydrasport, is geen budget beschikbaar gesteld en deze partij exploiteert 
’t Cromwiel geheel voor eigen risico.

Gemeentelijke exploitatielasten Cromwiel bij deze 0 160.571,-
beheerconstructie over 2018

4. Beheer Cromwiel 2015 - 2018.
Met ingang van 1 januari 2015 is Hydrasport beheerder van ’t Cromwiel. Zoals bij iedere verandering, 
hebben de gebruikers hieraan moeten wennen. Ook moest Hydrasport wennen aan de nieuwe 
accommodatie met nieuwe gebruikers in Steenbergen.
Hydrasport voert de exploitatie risicodragend uit daarom streeft Hydrasport naar een gezond 
exploitatieresultaat.
Vanuit het oogpunt van de marktpartij is dit een logische werkwijze. In de praktijk betekent dit dat 
nadrukkelijk wordt gekeken hoe personeel zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden. Zo bleef de foyer in 
2015, na afloop van verenigingsactiviteiten, niet lang open. Dit leidde tot ontevredenheid bij de 
gebruikers. In overleg is de openstelling naar tevredenheid van de gebruikers aangepast.

Door het Sportplatform is vanaf 2016 tweemaal per jaar overleg gevoerd met de binnensportverenigingen 
in ’t Cromwiel. Hieruit bleek dat de verenigingen in het begin (2015) ontevreden waren over het beheer, 
schoonmaak, toestellenberging, foyer sleutelbeheer en communicatie. De tekortkomingen zijn de 
afgelopen járen door Hydrasport naar tevredenheid van de gebruikers opgelost.
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5. Beheer ‘t Cromwiel in relatie tot overige gemeenschapshuizen
Naast ’t Cromwiel in de kern Steenbergen beschikken ook de overige vijf kernen over een 
gemeenschapshuis.
Een belangrijk verschil tussen ’t Cromwiel en de overige gemeenschapshuizen is de theaterzaal van 
’t Cromwiel. Dit geeft de mogelijkheid om uiteenlopende activiteiten aan te bieden.
De theaterzaal komt wat dat betreft niet goed uit de verf. De zaal wordt vooral gebruikt voor de verhuur 
van zaalruimte aan verenigingen en instellingen en niet voor culturele uitvoeringen waar de zaal eigenlijk 
voor bedoeld is. In Steenbergen zijn ook enkele andere voorzieningen met een theaterzaal zoals Myra 
Ceti en (horeca)gelegenheden waar toneel/cabaretvoorstellingen worden aangeboden.

In onderstaande tabel zijn de verschillen overzichtelijk weer gegeven.

Gemeenschapshuizen Welberg, Dinteloord,
De Heen, Kruisland en Nieuw-Vossemeer

Sport- en ontmoetingcentrum ’t Cromwiel 
Steenbergen

Ontvangen een exploitatiesubsidie van de 
gemeente.

Ontvanqt aeen exploitatiesubsidie van de 
gemeente en voert het beheer risicodragend uit.

Gebonden aan regels van paracommercie.
Bruiloften en partijen zijn niet toegestaan.

Niet gebonden aan regels van paracommercie en 
heeft een volledige horecavergunning.
Bruiloften en partijen zijn wel toegestaan.

Beheer ligt in handen van beheerstichtingen die 
bemand zijn met mensen vanuit de betreffende 
kern. De betrokkenheid is hierdoor groot.

Beheer ligt in handen van een marktpartij;
Hydrasport. Een partij met commerciële - en 
minder lokale binding.

Beheerstichtingen hebben in het algemeen minder 
ervaring met beheer en exploitatie van 
voorzieningen.

Voor een marktpartij is beheer en exploitatie een 
kernactiviteit.

Geen theaterzaal. Beschikt over een theaterzaal wat mogelijkheden 
biedt voor diverse activiteiten.

6. Mogelijke scenario’s voor een toekomstig beheer Cromwiel
Zonder op dit moment uitputtend te kunnen zijn, wordt hieronder kort een aantal scenario’s geschetst voor 
een mogelijk toekomstig beheer van ’t Cromwiel.

A. Beheer via een beheerstichting

Het totale beheer van ’t Cromwiel komt in dit scenario in handen te liggen van een beheerstichting. Net 
zoals dit voor de andere gemeenschapshuizen geldt, is deze stichting verantwoordelijk voor alle facetten 
van de bedrijfsvoering van ’t Cromwiel inclusief de horeca.
Belangrijk is dat de beheerstichting een sterke bemensing moet krijgen, in die zin dat er voldoende kennis 
en kunde aanwezig is om een voorziening als ’t Cromwiel te exploiteren.

Voordelen Nadelen
- Laagdrempelig vanwege bemensing met lokaal 

bekende personen,
- De kracht van beheer en exploitatie is afhankelijk 

van de kennis en kunde van de bemensing van de 
beheerstichting.

- Een stichting is niet gericht op het behalen van 
winst maar op het aanbieden van een goede 
voorziening in Steenbergen.

- Kleinschalig zowel in organisatorische als 
administratieve zin. Veel taken moeten door 
vrijwilligers uitgevoerd worden dit kan in de praktijk 
tot problemen leiden.

- Nadelige gevolgen van de BTW vrijstelling voor het 
gelegenheid bieden tot sporten. Dit brengt hogere 
kosten met zich mee.
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Vervolg
Voordelen Nadelen
- Werven van fondsen en subsidies is meer 

haalbaar.
- In het verleden bleek een beheerstichting niet 

het gewenste resultaat te geven.
- Gelijkheid met de andere gemeenschapshuizen in 

de gemeente Steenbergen.
- Hogere lasten voor de gemeentebegroting 
vanwege beschikbaar stellen van een 
exploitatiesubsidie van 6 26,-- per m2 
vloeroppervlak zoals bij de andere 
gemeenschapshuizen. Dit dan een subsidie van
6 95.979,- (C 26,~ x . 3.691,50 m2).

B. Beheer door een marktpartij

Dit scenario is vergelijkbaar met de huidige beheerconstructie. Het totale beheer ligt in één
hand bij een professionele marktpartij. Deze is verantwoordelijk voor alle facetten van de bedrijfsvoering
van het ’t Cromwiel inclusief de horeca. In financiële zin resulteert dit in één exploitatierekening.

Voordelen Nadelen
- Professionele organisatie die gericht is op 

het maken van winst.
- Mogelijk niet geheel passend bij de 
doelstellingen van een brede 
welzijnsaccommodatie voor de 
gemeenschap.

- Duidelijk aanspreekpunt en 
eindverantwoordelijke voor beheer en 
exploitatie

- Om deze doelstellingen te waarborgen is 
veelal een financiële bijdrage door de 
gemeente noodzakelijk.

- Kennis van zaken en toegesneden op markt
gericht uitvoeren van beheer- en exploitatietaken 
voor multifunctionele voorzieningen.

- Mogelijk gering aantal marktpartijen dat zal 
inschrijven op de aanbesteding.

- Lagere lasten voor ’t Cromwiel op de 
gemeentebegroting.

- Beheren op eigen risico.

- Lagere onderhoudslasten doordat dagelijks 
onderhoud bij marktpartij ligt.

- Aanbestedingstraject met bijbehorende kosten 
noodzakelijk.

- (Eu) aanbesteding: geen mogelijkheid om later 
aanpassingen te doen.

C. Beheer door de gemeente + commerciële partij

Dit scenario was in de periode 2013 - 2014 van kracht. De gemeente en een commerciële partij hadden 
beheer en exploitatie van ’t Cromwiel in handen.

Voordelen Nadelen
- Meer directere uitvoering van doelstellingen 

zonder tussenpersonen/organisatie.
- Beheer ligt op grotere afstand van gebruikers.

- Bijsturing kan rechtstreeks plaatsvinden. - Gemeente is niet toegesneden op beheer en 
exploitatie van marktgerichte voorzieninqen.

- Wijze van beheer en exploitatie geheel in eigen 
hand.

- Geringe mogelijkheden om fondsen en subsidies 
te werven.

- Ook hier gelden inkoop- en aanbestedingsregels.
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Vervolg
Voordelen Nadelen

- Hogere lasten voor de gemeentebegroting 
(personeel, beheerder, onderhoudskosten).

- Nadelige gevolgen van de BTW vrijstelling 
voor het gelegenheid bieden tot sporten.
Dit brengt hogere kosten met zich mee.

D. Verkoop Sport- en ontmoetingscentrum ’t Cromwiel

Verkoop van ’t Cromwiel is eveneens een scenario. Voor deze optie zal uiteraard een visie opgesteld 
moeten worden. Feitelijk kan beheer van dit soort voorzieningen prima aan de markt overgelaten worden. 
Voor de gemeente zou het, naar verwachting, een besparing op kunnen leveren maar ook dat moet 
nagegaan worden. De sporthal zal in ieder geval behouden moeten blijven. Het ontmoetingscentrum kan 
mogelijk ook een andere invulling krijgen omdat culturele- en andere verenigingen in Steenbergen ook bij 
andere faciliteiten terecht kunnen.

Het is nu te prematuur om bij dit scenario al concrete voor- en nadelen te benoemen. Deze zijn daarom 
niet weergegeven zoals bij de voorgaande scenario’s.

7. Juridische (on)mogelijkheden opzegging contract met Hydrasport
U heeft opdracht gegeven om uiterlijk 31 december a.s. de overeenkomst met Hydrasport op te zeggen. 
De opdracht komt dan ten einde en dan dient de opdracht in beginsel opnieuw aanbesteed te worden. 
Hier wordt in beginsel genoemd omdat de waarde van de opdracht bepalend is om al of niet (Eu) aan te 
besteden. De waarde is op dit moment nog niet inzichtelijk.
Voor een nieuw aanbestedingstraject zijn extra middelen (capaciteit, tijd en budget) noodzakelijk.

Mogelijkheden om niette hoeven (Eu)aanbesteden
Omdat een (Eu)aanbestedingstraject aanmerkelijk beslag legt op de personele capaciteit is gezocht naar 
uitzonderingen/gronden om niet te hoeven aanbesteden. Hiervoor is een aantal opties nagegaan. Deze 
leest u hieronder.

Geen haalbare optie:
- Opdrachten voor huur van onroerende zaken
Voor opdrachten voor huur van onroerende zaken geldt er bijvoorbeeld geen Europese 
aanbestedingsplicht, maar in het geval van ’t Cromwiel gaat het niet enkel om een huuropdracht, 
maar ook om een beheer- en exploitatie opdracht. Dit kan niet onder de categorie 
opdrachten voor huur van onroerende zaken gevoegd worden.

Tussenoplossing:
- Wijziging looptijd huidige overeenkomst
Onderzocht is ook of het mogelijk is om de huidige overeenkomst te wijzigen ten 
aanzien van tussentijdse opzegging zodat doorbroken kan worden dat de gemeente, na 
31 december 2019, meteen weer vijfjaar aan het contract vastzit.
In de aanbestedingsdocumentatie staat expliciet dat de Ínhoud van de overeenkomst gewijzigd 
kan worden, maar niet als de betreffende wijziging een zogenaamde ‘wezenlijke wijziging’ betreft. 
Indien sprake is van een wezenlijke wijziging, dient dan ook opnieuw aanbesteed te worden. Een en 
ander is getoetst aan de wet en aan jurisprudentie. De conclusie is dat het aanpassen van het 
tussentijdse opzegbeding op zo’n manier dat de overeenkomst jaarlijks opgezegd kan worden zonder 
opgaaf van redenen, geen wezenlijke wijziging in de uitvoering inhoudt.
Op 20 november 2018 is deze optie met de directeur van Hydrasport besproken. Hydrasport kan 
instemmen met deze contractuele wijziging van het tussentijdse opzegbeding zoals hierna 
omschreven: "Het contract kan jaarlijks tussentijds opgezegd worden met een opzegtermijn van 
1 (een) jaar zonder opgaaf van redenen. Indien deze situatie zich voordoet dient er aandacht te zijn 
voor een rechtvaardige houding ten aanzien van het personeel dat op dat moment in dienst is."
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Door het uitvoeren van de motie zal ook deze tussenoplossing niet haalbaar zijn.

Ter completering benoemen wij hieronder ook de voor- en nadelen voor bovengenoemde 
tussenoplossing, zijnde voortzetting van het beheer door Hydrasport.

Exploitatie
De gemeentelijke lasten voor ’t Cromwiel in de begroting 2018 bedragen C 160.571,--.

Voordelen Nadelen
- Bekendheid met ’t Cromwiel en gebruikers. - Beheer ligt op grotere afstand van gebruikers.
- Lagere lasten voor de gemeentebegroting. - Mogelijk niet geheel passend bij de doelstellingen 

van een brede welzijnsaccommodatie voor de 
gemeenschap.

- Kennis van zaken en toegesneden op 
marktgericht uitvoeren van beheer- en 
exploitatietaken voor multifunctionele 
voorzieningen.

- Mogelijkheden om fondsen en subsidies te
werven.

- Meerderheid gebruikers is tevreden.
- De partij is bekend met ’t Cromwiel en gebruikers.
- Geen nieuw aanbestedingstraject nodig, 

besparing van tijd en middelen.
- Gemeentelijke inbreng zeer gering.

Wij vertrouwen er op dat wij u met deze raadsmededeling voldoende inzicht hebben gegeven in de 
verschillende scenario’s voor een toekomstig beheer van ’t Cromwiel en de juridische (on)mogelijkheden 
die ontstaan bij het opzeggen van het huidige contract met Hydrasport.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, , s—--------\ de burgemeester,

. van dei
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