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Aan de raad,

1. Inleiding
In de achterliggende maanden is met inwoners en maatschappelijke organisaties uit Steenbergen 
gesproken over de toekomst van Sport- en Ontmoetingscentrum ‘t Cromwiel. Het bestuur van 
Stichting Gemeenschapshuis Welberg heeft inmiddels mondeling de intentie uitgesproken om in de 
eerste helft van 2021 een beheer- Ä exploitatiestichting 't Cromwiel op te willen richten. Zij heeft dit 
schríftelijk bevestigd door middel van een brief (dd. 23 november 2020 met nr. 2005191) aan uw 
college (zie bijlage).

Op 15 december 2020 hebben wij uw raad hierover per raadsmededeling BM2006420 
geïnformeerd.

2. Achtergrond
Gedurende de periode januari 2015 tot december 2019 werd het Sport- en Ontmoetingscentrum 't 
Cromwiel in de kern Steenbergen beheerd en geëxploiteerd door Hydra Sport. Hydra Sport is in het 
najaar 2019 overgenomen door Optisport BV. In opdracht van de raad heeft het college van B&W de 
overeenkomst met Optisport BV opgezegd, de expiratiedatum is 31 december 2020.
Vanaf januari 2020 is onderzocht, op welke wijze maximaal invulling kan worden gegeven aan de 
wens van de gemeenteraad; een grotere lokale betrokkenheid bij het beheren en exploiteren van 't 
Cromwiel. Om daarmee de culturele en ontmoetingsfunctie van 't Cromwiel 'nieuw leven in te 
blazen'.

Hieronder een samenvatting van de acties die zijn ondernomen.

a. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse inwoners en maatschappelijke organisaties 
(verenigingen, stadsraad, etc.) uit Steenbergen.

b. De juridische aspecten die verband houden met het gunnen van het beheer/de exploitatie 
van een accommodatie als 't Cromwiel, zijn voorgelegd aan het advocatenkantoor AKD. Het 
advies van AKD komt er samengevat op neer, dat het mogelijk is om zonder Europese 
aanbesteding over te gaan tot het gunnen van de mogelijkheid van het beheren/exploiteren 
van 't Cromwiel.

c. Er is gesproken met de huidige exploitant, Optisport. Dit om een ordelijke overdracht van 
beheren en exploiteren mogelijk te maken.



d. De leden van het bestuur van een bestaande lokale stichting, te weten Stichtingsbestuur 
gemeenschapshuis De Vaert in Welberg, hebben aangegeven de mogelijkheden te willen 
onderzoeken om aanvullend ook zorg te dragen voor het beheren en exploiteren van 't 
Cromwiel.

e. Met leden van het betreffende bestuur is gesproken over de relevante aandachtspunten. 
Daarbij gaat het niet alleen om het versterken van de cultureel maatschappelijke functie van 
't Cromwiel. Maar ook over financiën, personeel en een succesvol Cromwiel dat bijdraagt aan 
de leefbaarheid van de kern Steenbergen.

Naar aanleiding van het advies van AKD is het relevant te weten, dat bij de oprichting van een lokaal 
betrokken stichting kan worden geborgd, dat zonder Europese aanbesteding wordt overgegaan tot 
het gunnen van de mogelijkheid van het beheren/exploiteren van 't Cromwiel. In de statuten van de 
op te richten stichting bestaat namelijk de mogelijkheid om ten aanzien van het zogenaamde 
'toezicht criterium' het volgende te regelen:

i. De Gemeente benoemt de leden van het bestuur en/of de raad van toezicht;
ii. Er wordt een lijst met besluiten opgenomen die vooraf ter goedkeuring aan de Gemeente 

moeten worden voorgelegd.

Zolang meer dan 800Zo van de werkzaamheden van de Stichting bestaat uit de uitvoering van 
opdrachten van de Gemeente, wordt aan de voorwaarden voldaan. Aangezien het een stichting 
betreft zal er immers geen sprake zijn van participatie van privaat kapitaal.

Wanneer er sprake is van een opdrachtrelatie tussen de Gemeente en de Stichting, bestaat er voor 
de Gemeente meer ruimte om een (exploitatie)bijdrage te betalen. Zolang deze marktconform is en 
er bijvoorbeeld geen sprake is van overcompensatie, kan die betaling namelijk worden gezien als 
(marktconforme) tegenprestatie van de Gemeente voor een door de Stichting geleverde dienst.
In dat verband is het van belang vanuit de gemeente te zorgen voor een opdracht, op te nemen in 
de subsidieovereenkomst.

Wij stellen voor aan de nieuw op te richten stichting daartoe de volgende opdracht te verlenen:

Opdracht
De gemeente Steenbergen vergunt het beheren en exploiteren van Sport en Ontmoetingscentrum 
't Cromwiel onder de volgende condities:

a. Het bestuur bestaat uit (ex)inwoners van de gemeente Steenbergen.
b. Het bestuur draagt zorg voor uitbreiding van de culturele en ontmoetingsfunctie van 't 

Cromwiel.
c. Het bestuur draagt bij aan een optimaal gezonde exploitatie vanuit zowel maatschappelijk 

als financieel oogpunt. Dat doet het bestuur door de verbinding met de inwoners en 
organisaties in (de kern) Steenbergen te versterken.

d. De begroting en jaarrekening van de stichting worden jaarlijks met de gemeente 
besproken.

e. Daarnaast wordt twee keer per jaar een bestuurlijk overleg gehouden.

Resultaat
Het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Welberg heeft in de afgelopen maanden de 
mogelijkheden onderzocht. Zij is tot de conclusie gekomen, dat het onder voorbehoud van de hierna
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te noemen financiële voorwaarden, maatschappelijk en financieel haalbaar is aan deze opdracht te 
voldoen.

In goed overleg met de beoogde bestuursleden van de op te richten lokale stichting is gekozen voor 
de overgangsdatum van 1 juli 2021. Vanaf deze datum draagt de nieuwe stichting zorg voor het 
beheren en exploiteren van het Sport- en Ontmoetingscentrum 't Cromwiel. De huidige leden van 
het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Welberg hebben aangegeven eveneens zitting te 
willen nemen in het op te richten bestuur. De bestuursleden van de stichting worden benoemd door 
het gemeentebestuur. De leden van de opgerichte stichting gaan vanaf 1 juli 2021 op zoek naar 
potentiële bestuursleden uit de gemeente Steenbergen zelf.

Het navolgende citaat komt uit de brief die het stichtingsbestuur van Gemeenschapshuis Welberg 
aan het college heeft gestuurd:

'Onze motivering om op uw vraag in te gaan is vooral een sociaal maatschappelijke en zeker geen 
commerciële. Onze insteek is om op non-profit basis deze exploitatie voort te zetten. Onze wens is om het 
(imago) probleem van 't Cromwiel ter hand te nemen en te werken aan een verbetering van het gebruik 
van 't Cromwiel voor alle verenigingen (cultureel, maatschappelijk, etc.) en overige passende gebruikers, 
waarmee deze doelgroep een extra stimulans krijgt binnen Steenbergen.'

(einde citaat)

3. Overwegingen
Met dit voorstel wordt voldaan aan de wens van uw raad om beheer en exploitatie van 't Cromwiel 
meer in handen te leggen van de lokale gemeenschap en waar mogelijk de culturele functie van 't 
Cromwiel en haar verbinding met de lokale gemeenschap te versterken. Het betreft vooralsnog een 
oplossing voor de komende 5 jaar. In 2021 wordt gewerkt aan een streefbeeld voor maatschappelijk 
vastgoed in de stad Steenbergen voor de komende 5 tot 10 jaar.

4. Middelen
Het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Welberg heeft voor de nieuw te vormen stichting 
na grondig onderzoek voor de tweede helft van 2021 een liquiditeitsbegroting opgesteld. Op basis 
hiervan stellen wij het volgende voor:

a. Het beschikbaar stellen van een startkapitaal van C 45.000 zodat de nieuw te vormen 
stichting aan haar verplichtingen kan voldoen en een gezonde exploitatie vanaf 1 -7-2021 
mogelijk is.

b. De huidige huurovereenkomst wordt onder de nu geldende voorwaarden per 1 juli 2021 
omgezet naar de nieuw te vormen stichting.

c. Voorafgaande en tijdens de opstart worden kosten gemaakt voor bijvoorbeeld het oprichten 
van de nieuwe stichting, het inrichten van een website, opstarten en inrichten 
administraties, overzetting overeenkomsten, informatiebijeenkomsten, drukwerk etc. Deze 
éénmalige kosten worden becijferd op C 5.000.

d. De mogelijkheid bestaat dat omvangrijke investeringen gewenst/noodzakelijk zijn om tot 
een succesvolle (maatschappelijk en financieel) exploitatie te komen. Voor de op te richten 
stichting is het relevant in een dergelijke situatie onder gunstige voorwaarden gebruik te 
kunnen maken van een lening of garantiestelling door de gemeente. De stichting wordt de 
mogelijkheid geboden onder voorwaarden gebruik te maken van een lening en/of 
garantiestelling voor een bedrag van maximaal C 50.000.
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Resumerend wordt door het beoogde stichtingsbestuur aan de gemeente Steenbergen de volgende 
financiële handreiking gevraagd om de exploitatie van 't Cromwiel mogelijk te maken:

* Startkapitaal C 45.000, - (eigen vermogen)
« Éénmalige opstartkosten C 5.000, - (eenmalige vergoeding aan de nieuwe stichting)
» Lening C 50.000, - (af te lossen binnen de exploitatie-periode)

Financiële dekking vanuit de algemene reserve
In de meerjarenbegroting 2021-2024 is geen saldo meer beschikbaar. Wij stellen voor om voor het 
financieren van het startkapitaal van C 45.000 en de eenmalige opstartkosten van C 5.000 een 
beroep te doen op de algemene reserve. Dit voorstel voldoet aan het financieel afsprakenkader.

In de algemene reserve per 31-12-2024 (inclusief de lopende verplichtingen) is een bedrag van 
C 2.233.662 beschikbaar. Na het claimbedrag van C 50.000 is de stand per 31-12-2024 C 2.183.662 
en is nog boven de minimale ondergrens van C 2.000.000.

Voor de lening en/of garantiestelling van C 50.000 zal een overeenkomst worden opgesteld die 
voldoet aan het afsprakenkader in de financiële verordening van de gemeente Steenbergen. Dit valt 
onder de bevoegdheid van het college.

5. Risico's
De (financiële) gevolgen van de coronacrises voor het exploiteren van 't Cromwiel kunnen (nog) niet 
worden ingeschat. Deze zullen te zijner tijd voor zover mogelijk binnen het door uw raad ingestelde 
coronafonds worden opgevangen.

6. Communicatie/Aanpak
Informeren van de beoogde bestuursleden, Optisport B.V. en de huidige gebruikers van 't Cromwiel.

7. Voorstel
De opdracht aan de op te richten stichting voor het beheren en exploiteren van Sport- en 
Ontmoetingscentrum 't Cromwiel vast te stellen en hiertoe C 50.000 uit de algemene reserve 
beschikbaar te stellen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

WJ.jP/tie Jong+v&A_
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