
 

E aluatie raads ergaderi g 4 de e er 8 i zake ’t Cro iel te Stee erge  

 

Wij hebben uiteraard intern de discussie in de raadsvergadering van 4 december j.l. geëvalueerd.  

Wij hebben nogmaals ons bedrijfsplan en de exploitatieovereenkomst er op nagelezen. 

 

1. Interne evaluatie 

 

Onze interne evaluatie heeft het navolgende opgeleverd: 

 

Wij hebben het bedrijfsplan, zoals wij dat in het najaar 2014 hebben opgesteld, bijgevoegd. 

Dit bedrijfsplan is door de gemeente goedgekeurd als onderdeel van de aanbesteding. 

Gelezen het bedrijfsplan uit 2014 komen wij tot de conclusie dat wij geheel aan de uitgangspunten 

van het bedrijfsplan voldoen. 

 

Wij zien ook geen afwijkingen ten opzichte van de exploitatieovereenkomst van 29 december 2014. 

 

De e site a  t Cro wiel is recentelijk aangepast. De verbeteringen geven een nog beter inzicht in 

de fa iliteite  die t Cro iel te iede  heeft. 
 

Uit het bedrijfsplan blijkt dat wij in de eerste plaats een facilitair dienstverlener zijn. Door 

promotionele activiteiten (website – huis aan huis krant – o d tot o d re la e) re ge  ij t 
Cromwiel bij de bevolking van Steenbergen en de talrijke organisaties goed in beeld. 

t Cro iel heeft o oldoe de e skra ht es hik aar o  zelf a ti iteite  te orga isere . De 
kosten zouden bij lang na niet opwegen tegen de baten. De gebruikers moeten zelf hun eigen 

activiteiten organiseren. Geen enkele gebruiker/huurder klinkt dat vreemd in de oren. Wij denken 

wel regelmatig mee met gebruikers/huurders over de invulling en de planning van activiteiten (vaak 

individueel overleg met de organisatoren. 

 

Naar onze mening voldoen wij aan alle voorwaarden die de gemeente heeft gesteld. 

 

2. Klant tevredenheids onderzoeken 

 

Dat t Cro iel gee  o t oeti gscentrum zou zijn wordt naar onze mening weerlegd door de 

gebruikers, ondermeer blijkend uit de klant tevredenheids onderzoeken.  

Dat er maar weinig gebruikers (ook na herhaalde verzoeken) daarop reageren kunnen wij niet 

helpen. Wij vinden het dan normaal om in dat geval te denken: geen bericht is goed bericht. 

Bo e die  lijke  er ij de ge ee te au elijks kla hte  o er het fu tio ere  a  t Cro iel te 
zij  ge eest. Wij e e  aa  dat de ge ruikers a  t Cro iel ee oudig de eg aar de ge ee te 
weten te vinden als er klachten zijn en die vervolgens niet opgelost worden. 

Dat de kla t te rede heids o derzoeke  lijke  op het keure  a  eige  lees  is op zi h zelf aar. U 
als gemeenteraad heeft echter volop de gelegenheid om na te gaan of onze rapportages stroken met 

de werkelijkheid.  

 

3. Fluctuatie in het gebruik van ’t Cromwiel 

 

t Cro iel ordt gehuurd door aste, aar ook door i ide tele huurders. Door de heer K op zij  
aantallen huurders genoemd die wij niet kunnen plaatsen. Het lijkt er op dat vaste en incidentele 

huurders bij elkaar zijn opgeteld. Hij bleek niet in staat aan te geven welke verengingen dan 

vertrokken zouden zijn. 

 



4. Handtekeningenactie 

Door o ze ede erkers is re e t o der de ge ruikers a  t Cro iel ee  ha dteke i ge a tie 
gestart. Deze actie loopt nog door. De eerste resultaten treft u als bijlage aan. 

 

5. K.B.O. Steenbergen 

 

De K.B.O. Steenbergen zal in 2019 naar een andere locatie verhuizen. Tijdens de laatste bijeenkomst 

i  t Cro iel heeft de oorzitter, de heer P. Kil, o ze ede erkers eda kt oor de e eze  
diensten. Hij benadrukte daarbij dat het vertrek uitsluitend gebaseerd is op het feit dat voor de 

andere locatie geen huur betaald hoeft te worden. Voor de K.B.O. is het dus louter een financiële 

kwestie. 

  

6. Onze slotconclusie 

 

Wij concluderen het navolgende: 

 

 Uit alles lijkt dat de ge ruikers te rede  zij  o er t Cro iel 
 Zo el de ge ruikers als de ede erkers ille  dat H drasport de e ploitatie a  t 

Cromwiel blijft doen 

 Het spijt ons te moeten constateren dat de negatieve publiciteit uitsluitend vanuit de 

gemeentelijke kanalen komt. Wie de schoen past trekke hem aan. 

 

 

Bijlagen: 

 

1. Bedrijfsplan Hydrasport 2014 

2. Ge ruikso erzi ht t Cro iel  

3. Ge ruikso erzi ht t Cro iel  – 2018 

4. Eerste resultaten handtekeningenactie 
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Directie Hydrasport 


