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1. Inleiding 
De gemeente Doetinchem vindt het erg belangrijk om haar inwoners goede sportfaciliteiten aan te kunnen bieden 

en inwoners te stimuleren gezond te leven, te bewegen en mee te doen in de samenleving. Sport is een 

belangrijke basis voor onder andere sociale netwerken, een gezonde leefstijl, algemeen welbevinden en 

(talent)ontwikkeling. Sport vervult een belangrijke rol in het brede sociaal domein door het leveren van concrete 

bijdragen aan het realiseren van doelen van andere beleidsterreinen, maar de betekenis van sport kan nog breder 

worden bekeken. Sportevenementen en manifestaties dragen bij aan de zichtbaarheid van een stad en een 

sportief, positief imago. De aanwezigheid van sport- en beweegmogelijkheden (de sportinfrastructuur) komt ten 

goede van een positief vestigingsklimaat. 

De directe en indirecte resultaten die met een goed ontwikkelde sportsector kunnen worden bereikt zijn de basis 

voor de gemeentelijke sportvisie “Doetinchem in Vorm 2”. De gemeente zet met deze visie in op het ten volle 

benutten van de potenties die de sportsector biedt.  

1.1 Het totaal is meer dan de som der delen 
Binnen Doetinchem is een aantal organisaties actief op het gebied van sport. Een drietal belangrijke spelers in 

het veld zijn Sportcentrum Rozengaarde BV, Sportservice Doetinchem en Buha (die zorgdraagt voor het beheer 

en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties).  

 

Binnen de gemeente Doetinchem leeft de vaste overtuiging dat het samenvoegen van deze sportorganisaties tot 

één sportbedrijf onder meer leidt tot het versterken van het stimuleren van sport, bewegen en een gezonde 

leefstijl onder de inwoners van Doetinchem. Uitdrukkelijk is het uitgangspunt dat het sportbedrijf ook zal 

optreden als partner en vraagbaak voor de sportverenigingen in Doetinchem waar vele vrijwilligers actief zijn. 

Maar ook voor het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties en instellingen zal het sportbedrijf deze rol 

vervullen. Door sportaccommodaties, sportstimulering, samenwerking, kennisuitwisseling, facilitering en 

ondersteuning te bundelen in één sportbedrijf wordt niet alleen de gemeentelijke sportinfrastructuur versterkt 

maar is er binnen de gemeente ook een duidelijk te identificeren en deskundige sportpartner aanwezig. Een 

herkenbaar “gezicht” en aanspreekpunt, ook voor de inwoners. 

1.2 Verwachtingen in het bredere sportveld 
Er is sprake van een groot maatschappelijk draagvlak voor een Sportbedrijf Doetinchem. Men verwacht  

- één loket voor sport in Doetinchem te verkrijgen; 

- tot een betere balans tussen uitvoeren, stimuleren en ondernemen binnen de sport te kunnen komen; 

- een efficiënt netwerk te realiseren voor samenwerking; 

- een zorgvuldige en doelmatige onderhoudsuitvoering te bewerkstelligen; 

- ontzorging van verenigingen. 

1.3 Businessplan Sportbedrijf Doetinchem 
Met externe ondersteuning is in 2017 een businessplan voor het Sportbedrijf Doetinchem uitgewerkt. In dit 

businessplan is het uitgangspunt geweest dat naast Rozengaarde BV, Sportservice Doetinchem en (een deel van) 

Buha ook SaZa met haar topsporthal aan het sportbedrijf deelneemt. Gedurende de uitwerking van voorliggend 

beslisdocument is echter gebleken dat met SaZa niet tot overeenstemming over de beoogde deelname kon 

worden gekomen. 

 

In voorliggend beslisdocument is daarom de uitwerking van Sportbedrijf Doetinchem gebaseerd op een 

samenvoeging van Rozengaarde BV, Sportservice Doetinchem en (een deel van) Buha. Een belangrijk deel van 

de uitgangspunten uit het businessplan 2017 is meegenomen als basis voor Sportbedrijf Doetinchem. Daar waar 

op uitgangspunten van het businessplan 2017 wordt afgeweken, wordt dit duidelijk vermeld.  

1.4 Status en doel van voorliggend beslisdocument 
In het voorliggende beslisdocument wordt de uitwerking van Sportbedrijf Doetinchem, uitgaande van een 

samenvoeging van Rozengaarde BV, Stichting Sportservice Doetinchem en (een deel van) Buha gepresenteerd. 

De uitwerking is in nauw overleg met de betrokken organisaties tot stand gekomen en door de 

bestuurders/besturen is ingestemd met de inhoud van het beslisdocument. Indien de gemeenteraad eveneens 

akkoord gaat met de gepresenteerde uitwerking kan tot oprichting van Sportbedrijf Doetinchem worden 

overgegaan.  
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2. Bestuurlijke en organisatorische inrichting 

2.1 Rechtsvorm 
In het businessplan dat door de gemeenteraad Doetinchem in januari 2018 is vastgesteld is al gekozen voor de 

besloten vennootschap als rechtsvorm. (Citaat) “In deze rechtsvorm zijn de taken en verantwoordelijkheden van 

de gemeente Doetinchem en het Sportbedrijf Doetinchem wettelijk geborgd. De BV als rechtsvorm doet het 

meeste recht aan de gewenste verhoudingen tussen de gemeente en het sportbedrijf. De gemeente kan de 

regiefunctie goed uitoefenen. Door middel van de contractuele afspraken met betrekking tot het producten en 

dienstenaanbod wordt vastgelegd welke verplichtingen het sportbedrijf heeft. Maar een BV biedt ook ruimte om 

te ondernemen. Er ligt een uitdaging om te komen tot het binden met andere spelers in de markt van sport- en 

ondernemen” (einde citaat).  

 

In het businessplan uit 2017 is er voorts van uitgegaan dat er voor Sportbedrijf Doetinchem een nieuwe Besloten 

Vennootschap wordt opgericht. De keuze voor de oprichting van een nieuwe Besloten Vennootschap heeft onder 

meer tot gevolg dat de bestaande Rozengaarde BV zou kunnen worden opgeheven. De liquidatie van deze BV 

brengt inzet, tijd en kosten met zich mee, onder meer omdat de eigendom van het zwembad van Rozengaarde 

BV (naar de gemeente of de nieuwe BV) moet worden overgedragen. 

 

Tijdens het uitwerken van Sportbedrijf Doetinchem is het idee ontstaan om de bestaande gemeentelijke BV 

Rozengaarde om te werken tot Sportbedrijf Doetinchem. Uit overleggen met een notaris en de fiscaal adviseur 

van de gD is dit niet alleen als reële maar zelfs als meest wenselijke optie naar voren gekomen. Stichting 

Sportservice Doetinchem heeft in de basis een voorkeur voor de oprichting van een nieuwe BV uitgesproken. 

Dan starten alle partners gelijkwaardig in een nieuwe organisatie. Op basis van de ingewonnen adviezen bij 

notaris en fiscaal adviseur stemt echter ook Stichting Sportservice Doetinchem in met de omvorming van 

Rozengaarde BV tot Sportbedrijf Doetinchem. 

 

 

Voor de oprichting van Sportbedrijf Doetinchem wordt gebruik gemaakt van Rozengaarde BV. Door 
het toepassen van een statutenwijziging kan Rozengaarde BV eenvoudig worden omgevormd tot 
Sportbedrijf Doetinchem en worden onnodige kosten voorkomen. Alle betrokken partners zijn akkoord 
met deze keuze. 

2.2 Bestuurlijke vormgeving en governance structuur 
Mede als antwoord op wet- en regelgeving ten aanzien van goed en eerlijk bestuur is de governance structuur 

voor Sportbedrijf Doetinchem (hierna ook: SBD) ontwikkeld. Voor het SBD is gekozen voor een governance 

structuur die bestaat uit een onderneming met een bestuur en een toezichthoudende Raad van Commissarissen. 

Deze keuze heeft tot gevolg dat er drie hoofdrolspelers binnen het SBD onderscheiden kunnen worden, te weten 

de aandeelhouder, de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder, die elk hun eigen 

verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van het SBD.  

 

 

2.2.1 De aandeelhouder gemeente Doetinchem 
De wettelijk vastgelegde bevoegdheden van de aandeelhouder zijn het: 

 uitgeven van aandelen; 

 verminderen van aandelenkapitaal; 

 wijzigen van de statuten; 

 benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders; 

 vaststellen van de jaarrekening; 

 nemen van besluiten over fusies, splitsingen, faillissementsaanvragen en liquidatie van de vennootschap. 

Wettelijk is bepaald dat de aandeelhouder alleen algemene lijnen mag uitzetten voor het beleid van de 

vennootschap maar niet bevoegd is om daarvoor specifieke instructies aan het bestuur/de directie te geven. De 

aandeelhouder legt over het functioneren en de bedrijfsresultaten van het SBD verantwoording af aan de 

gemeenteraad van Doetinchem. 

 
Om het mogelijk te maken dat gerichte toezicht en controle op de bedrijfsvoering plaatsvindt en als dat nodig 

mocht zijn, daaraan nadere (bij)sturing te kunnen geven wordt een Raad van Commissarissen opgericht. 

 

2.2.2 De Raad van Commissarissen 
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De voorgestelde Raad van Commissarissen (hierna RvC) functioneert op basis van een reglement (zie bijlage 1) 

waarin taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procesafspraken zijn vastgelegd en bestaat uit maximaal 

5 leden. De RvC is belast met en verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het functioneren van zowel 

de directeur-bestuurder als het SBD in brede zin en staat de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd bij met 

advies. 

 

Het toezicht van de RvC bestaat uit hoofdlijnen uit het: 

 kritisch volgen van het functioneren van zowel de directeur-bestuurder als het SBD als geheel waarbij 

evenredige aandacht uitgaat naar de maatschappelijke doelstelling en een financieel gezonde bedrijfsvoering; 

 bespreken van strategische ontwikkelingen en de invloed daarvan op de meerjaren strategie van het SBD; 

 beoordelen van de financiële verslaglegging waarvoor de RvC ook ter zake kundige derden kan inschakelen; 

 maximaal 1x per jaar bijwonen van de overlegvergadering tussen de directeur-bestuurder en de OR van het 

SBD. 

 
Verder is de RvC verantwoordelijk voor het werven, selecteren en eventueel schorsen van de directeur-

bestuurder. Voorstellen voor benoeming en ontslag van de directeur-bestuurder dienen door de RvC aan de 

aandeelhouder ter goedkeuring voorgelegd te worden. De RvC is daarnaast belast met het jaarlijks beoordelen 

van het functioneren van de directeur-bestuurder en stelt de aandeelhouder op de hoogte van de 

beoordelingsresultaten. De RvC is over de gehele taakuitvoering verantwoording schuldig aan de aandeelhouder. 

 
Voor de invulling van de RvC heeft de projectgroep SBD een werving- en selectieproces uitgevoerd dat – onder 

voorbehoud van definitieve instemming van de gemeenteraad met de oprichting van het SBD – heeft geleid tot 

een voorstel voor de benoeming van een 3-tal geselecteerde kandidaten (zie bijlage 2). Als er in de toekomst 

vacatures ontstaan binnen de RvC dan zal de RvC zelf een werving- en selectieproces uitvoeren en een 

benoembare kandidaat voordragen aan de aandeelhouder. 

 

Bij de werving- en selectie van kandidaten voor de RvC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 elk lid van de RvC heeft ongeacht zijn/haar specifieke kennis op een bepaald terrein, affiniteit met sport, 

bewegen en het brede sociaal domein en onderschrijft zowel de maatschappelijke als de commerciële 

doelstelling van het SBD; 

 elk lid van de RvC is woonachtig in de regio Doetinchem of heeft een aantoonbare binding met de regio 

Doetinchem; 

 leden van de RvC hebben geen bestuurlijke-, arbeidsrechtelijke-, adviserende-, zakelijke- of familiaire 

binding met de gemeente Doetinchem; 

 binnen de RvC is een mix van kennis en deskundigheid aanwezig op het gebied van de sport/leisure sector, 

financiën, PR, marketing, HRM, organisatieontwikkeling en juridische zaken; 

 leden van de RvC van het SBD vervullen hun taak zonder financiële vergoedingen, met uitzondering van de 

fiscaal toegestane maximale vrijwilligersvergoeding per jaar en vergoeding van feitelijke kosten gemaakt in 

het kader van de functie-uitoefening. 

Met de voorgestelde kandidaten voor de RvC zijn voorgaande uitgangspunten alle geborgd. 

 
Om toezicht, controle en zo nodig bijsturing op de bedrijfsvoering mogelijk te maken wordt voor het 
SBD een Raad van Commissarissen ingericht. Deze RvC bestaat uit maximaal 5-leden die elk zitting 
in de RvC hebben op basis van een deskundigheidsprofiel, woonachtig zijn in Doetinchem of de regio 
en geen bestuurlijke-, arbeidsrechtelijke-, adviserende-, zakelijke- of familiaire binding hebben met de 
gemeente Doetinchem.  
De RvC voert haar taken onbezoldigd uit en legt verantwoording af aan de aandeelhouder (zijnde de 
gemeente Doetinchem). 

 

2.2.3 De opdrachtgeversrol gemeente Doetinchem 
Naast aandeelhouder is de gemeente Doetinchem ook de grootste opdrachtgever van het SBD. Bij de ontworpen 

governance structuur zijn de rol van aandeelhouder en de rol van opdrachtgever van elkaar gescheiden. Dit komt 

de transparantie ten goede en biedt betere handvatten aan de gemeenteraad om haar controlerende en toetsende 

taken uit te voeren met betrekking tot het functioneren van het SBD in brede zin. 

 

De rol van opdrachtgever wordt uitgeoefend door de wethouder sport. De gemeentelijke opdracht is vastgelegd 

in een dienstverleningsovereenkomst (zie voor een gedetailleerde uitwerking hoofdstuk 3). Hierbij is gekozen 

voor een vaste opdracht bestaande uit het beheer en de exploitatie van de betrokken gemeentelijke 

accommodaties en een variabele opdracht, bestaande uit specifieke stimulerings- en/of doelgroep activiteiten. Dit 
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biedt de gemeente in haar rol als opdrachtgever de mogelijkheid om de dienstverleningsovereenkomst op basis 

van nieuwe of bijgestelde beleidsdoelen relatief eenvoudig aan te passen.  

 
De rol van opdrachtgever aan het SBD wordt ingevuld door de wethouder sport. 
Voor de rol van aandeelhouder wijst het college een andere wethouder aan. 
Hiermee worden twee belangrijke rollen die door de gemeente worden vervuld goed van elkaar 
gescheiden. 

 

2.2.4 De directeur-bestuurder 
Voor het SBD is een directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het besturen van de onderneming, het realiseren 

van de doelstellingen die voor het SBD zijn vastgelegd, de daarbij behorende middelen en prestaties en het 

opvolgen van relevante wet- en regelgeving. Daarnaast houdt de directeur-bestuurder zich bezig met de 

strategische ontwikkeling van het SBD en haar maatschappelijke en commerciële doelstellingen. De directeur-

bestuurder legt verantwoording af aan de RvC en heeft goedkeuring van de RvC nodig voor: 

 meerjarige strategie en bijbehorende begroting; 

 jaarplan en bijbehorende begroting; 

 jaarverslag en jaarrekening; 

 reorganisaties die gevolgen hebben voor een aanmerkelijk deel van de personele formatie; 

 het oprichten van een nieuwe rechtspersoon/onderneming of deelname in een bestaande 

rechtspersoon/onderneming; 

 het aangaan van verplichtingen of het doen van investeringen boven een nog nader door de RvC vast te 

stellen bedrag; 

 wijziging van de statuten van de vennootschap; 

 aanvraag van surseance van betaling; 

 aanvraag van faillissement; 

 opheffen van het SBD. 

 

De directeur-bestuurder dient de RvC daarnaast gevraagd en ongevraagd van alle informatie te voorzien die de 

RvC nodig heeft om verantwoord toezicht en controle uit te kunnen oefenen. 

 

De directeur-bestuurder wordt in zijn/haar functioneren nauwlettend gevolgd door de Raad van 
Commissarissen en heeft akkoord van de RvC nodig op fundamentele beleidslijnen en beslissingen 
ten aanzien van Sportbedrijf Doetinchem.   
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Schematisch weergegeven laat de ontwikkelde governance structuur zich als volgt presenteren: 

 

 

            

            
         gD – vertegenwoordigend wethouder 

        

        

 

 

 
       Statuten 

       

 
   Opdrachtgever 

   Wethouder sport 

   

 

 

 

         
 Inkoop/subsidierelatie      RvC 

Dienstverleningsovereenkomst     reglement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Statuten en statutaire functies 
De voorgaand gepresenteerde governance structuur is voor wat betreft de rol van de aandeelhouder, de RvC en 

de directeur-bestuurder onverkort uitgewerkt in de statutenwijziging van Rozengaarde BV naar Sportbedrijf 

Doetinchem BV (zie voor gewijzigde statuten bijlage 3).  

 

De statutaire doelstelling van het SBD reflecteert zowel de brede maatschappelijke doelstelling als de wens om 

het SBD te laten door ontwikkelen tot (maatschappelijk)ondernemer: 

 

De vennootschap heeft tot doel inwoners uit de gemeente Doetinchem en de regio te stimuleren tot en te 

faciliteren om te sporten, te bewegen en een gezonde leefstijl te ontwikkelen en aan te houden. De vennootschap 

doet dit zowel op het gebied van breedtesport als prestatieve sport en via het aanbieden van 

stimuleringsactiviteiten. Daarnaast realiseert de vennootschap haar doelstelling mede door het ontwikkelen en 

uitvoeren van commerciële activiteiten, evenementen en dienstverlening, alles in de ruimste zin van het woord. 

 
De vennootschap bereikt haar doelen door het: 

 onderhouden, beheren en exploiteren van breedtesportaccommodaties; 

 beschikbaar stellen van sportfaciliteiten aan individuele inwoners, groepen, verenigingen en 

onderwijsinstellingen; 

 stimuleren van bewegen, sportdeelname en een gezonde leefstijl door het verstrekken van informatie, geven 

van voorlichting en het bieden van ondersteuning aan sportverenigingen, inwoners en organisaties; 

Aandeelhouder 
Sportbedrijf 
Doetinchem 

Raad van 
Commissarissen 

Sportbedrijf 
Doetinchem 

Directeur bestuurder 
Sportbedrijf 
Doetinchem 

OGON-relatie gD - 
SBD 

Uitvoeringsorganisati
e SBD 



 9 

 ontwikkelen en/of uitvoeren van maatschappelijke en commerciële initiatieven met betrekking tot sport, 

bewegen en een gezonde leefstijl; 

 ontwikkelen van en/of uitvoeren van maatschappelijke en commerciële activiteiten, evenementen en 

dienstverlening met betrekking tot sport, bewegen en een gezonde leefstijl; 

 leggen van verbindingen tussen sportverenigingen, onderwijs, het brede sociale domein, de gemeente en 

(maatschappelijke) organisaties die een belangrijke rol (kunnen) spelen binnen de sportinfrastructuur in de 

gemeente Doetinchem en/of de regio; 

 geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Doetinchem over onderwerpen die met het 

voorgaande verband houden. 

 

In de dienstverleningsovereenkomst (zie hoofdstuk 3) is vastgelegd dat door het SBD te ontwikkelen 
en/of uit te voeren commerciële activiteiten, evenementen of dienstverlening, de maatschappelijke 
opdracht van de gemeente nooit mogen verdringen. 

2.4 Fiscale aspecten 
Tot 1 januari 2019 konden gemeenten sportaccommodaties btw-belast exploiteren. Dit met uitzondering van het 

gebruik van de sportaccommodaties ten behoeve van het primair onderwijs.  

Als gevolg van deze mogelijkheid kon de gemeente de btw op de investerings- en exploitatiekosten verrekenen 

via de btw-aangifte. Dit was een gunstige situatie. Voor het merendeel is de exploitatie van sportaccommodaties 

belast met het lage btw-tarief (waarvan de btw moest worden afgedragen) terwijl btw op investeringen het hoge 

tarief betreft (en kon worden teruggevorderd). 

Ook Rozengaarde BV exploiteerde het zwembad volledig in de btw-belaste sfeer en kende een volledig recht op 

aftrek van btw. 

 

Door de wetswijziging met ingang van 1 januari 2019 is de exploitatie van sportaccommodaties door niet-

winstbeogende instellingen vrijgesteld van btw. Dit geldt ook voor de exploitatie van zwembaden die niet 

nagenoeg volledig voor recreatieve doeleinden zijn bestemd (hierover wordt door diverse partijen gediscussieerd 

met de Belastingdienst). 

 
Winstbeogendheid 

Het al dan niet winstbeogend zijn is in het Sportbesluit van 1 januari 2019, een nieuwe eis die wordt gesteld aan 

het btw-belast mogen exploiteren van (gemeentelijke) sportaccommodaties.  

Hierbij stelt de Belastingdienst dat er géén sprake is van winst binnen een bedrijfsvoering die gesteund wordt 

door gemeentelijke subsidie. 

 

SPUK en BOSA-regeling 

Het btw-nadeel dat bij gemeenten ontstaat door de btw-vrijstelling wordt in ieder geval de eerste vijf jaar 

gecompenseerd via de SPUK. Voor 2019 is de uitkering vastgesteld op 82% van het aangevraagde bedrag. 

Sportstichtingen en -verenigingen kunnen een beroep doen op de BOSA-regeling ter compensatie van het btw-

nadeel, maar deze regeling is aanmerkelijk minder gunstig dan de SPUK. 

 

Rozengaarde BV en Stichting Sportservice 

In de bestaande situatie ontvangt Rozengaarde BV een subsidie van de gemeente en ook een deel van de bijdrage 

aan Stichting Sportservice wordt als subsidie (zonder btw) uitbetaald. Rozengaarde BV is er tot dusverre van 

uitgegaan dat de uitgebreide btw-vrijstelling ook voor haar activiteiten van toepassing is en heeft als gevolg 

daarvan voor 2019 (als vennootschap die voor 100% in eigendom is bij een gemeente) een beroep gedaan op het 

SPUK. 

De opdrachten die door Stichting Sportservice voor derden worden uitgevoerd zijn wel met btw-belast. 

 

Discussie rondom het Sportbesluit 2019 

Er is vanaf het moment van de voorgenomen invoering van het Sportbesluit 2019 een flinke discussie op gang 

gekomen. Zowel commerciële sportexploitanten als gemeentelijke sportbedrijven (met private 

rechtspersoonlijkheid waarvan de aandelen in handen zijn bij een overheidsorgaan) zijn in gesprek met het 

Ministerie van Financiën over het al dan niet btw-belast mogen blijven presteren. Ondanks meerdere 

toezeggingen is er voor deze organisaties anno mei 2020 nog steeds geen duidelijke uitspraak gedaan over de 

voorwaarden die fiscaal gesteld worden om btw-belast te mogen (blijven) presteren. 
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Fiscale keuze in het kader van de uitwerking van Sportbedrijf Doetinchem 

Rozengaarde BV is er tot dusver in haar handelwijze vanuit gegaan dat de uitgebreide btw-vrijstelling ook voor 

haar activiteiten van toepassing is. Daarom heeft Rozengaarde BV voor 2019 ook een beroep gedaan op SPUK 

(via een gemeentelijke aanvraag). 

 

Gezien de handelwijze van Rozengaarde BV en Stichting Sportservice tot nu toe, en de grote onduidelijkheid die 

nog steeds bestaat rondom het al dan niet btw-belast mogen presteren door commerciële sportexploitanten en 

gemeentelijke sportbedrijven, is er in voorliggend beslisdocument van uitgegaan dat ook Sportbedrijf 

Doetinchem binnen de uitgebreide btw-vrijstelling zal vallen. Dit betekent onder meer dat voor Sportbedrijf 

Doetinchem in het beoogde oprichtingsjaar 2021 óók een SPUK-aanvraag via de gemeente is ingediend.  

Desalniettemin zijn de statuten, governance structuur en dienstverleningsovereenkomst met de gemeente zodanig 

ingericht dat – bij een heldere uitspraak over het btw-belast presteren van bestaande gemeentelijke 

sportbedrijven – er alsnog geopteerd kan worden voor een btw-belaste bedrijfsvoering. Mochten daarvoor 

aanpassingen nodig zijn in de genoemde documenten of de governance structuur, dan kan daarover nadere 

besluitvorming binnen de gemeente plaatsvinden.  

 

Vooralsnog is er van uitgegaan dat Sportbedrijf Doetinchem onder de uitgebreide btw-vrijstelling valt 
en derhalve niet btw-belast mag presteren. Dit uitgangspunt is in consistente lijn met de handelwijze 
van Rozengaarde en Stichting Sportservice Doetinchem tot nu toe. Wanneer te zijner tijd een 
duidelijke en positieve uitspraak van de Belastingdienst voorhanden is over het btw-belast mogen 
presteren door gemeentelijke sportbedrijven en de voorwaarden die daaraan worden gesteld, kan 
alsnog geopteerd worden voor een btw-belaste bedrijfsvoering. Voorgaande geldt overigens in 
beperkte mate voor de horeca-exploitatie in de betrokken accommodaties. Daar waar met een horeca-
activiteit een omzet wordt behaald van € 68.067,= of meer is er sprake van een btw-verplichting. 
Hiermee is in de uitwerking van Sportbedrijf Doetinchem rekening gehouden. 
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3 De gemeentelijke opdracht 
De basis voor de gemeentelijke opdracht is het uitgangspunt dat door Sportbedrijf Doetinchem een fundamentele 

bijdrage wordt geleverd aan het uitvoeren van het gemeentelijke sportbeleid en het gemeentelijk beleid in het 

brede sociale domein door middel van: 

- het beheren en exploiteren van zwembad Rozengaarde (inclusief Skyzone), de gemeentelijke sporthallen, 

sportzaal en gymnastieklokalen; 

- het verantwoord in stand houden van voornoemde gemeentelijke accommodaties; 

- het ontwikkelen, aanbieden en uitvoeren van activiteiten en programma’s die sport, bewegen, welzijn en een 

gezonde levensstijl van de inwoners van Doetinchem stimuleren. 

In de toekomst kunnen daar de taken op het gebied van de gemeentelijke buitensportaccommodaties nog aan 

worden toegevoegd. 

3.1 Uitgangspunten voor de opdracht 
De gemeentelijke opdracht die is neergelegd in de dienstverleningsovereenkomst (zie bijlage 4) is het 

belangrijkste sturingsinstrument voor het uitoefenen van gemeentelijke invloed op de activiteiten die binnen 

SBD worden ondernomen. De brede doelstelling van SBD is vastgelegd in de statuten en is consistent met de uit 

te voeren opdracht van de gemeente. 

 

De basis voor de gemeentelijke opdracht (ontleend aan de bestaande afspraken tussen de gemeente Doetinchem 

en de bij SBD betrokken partners) wordt op hoofdlijnen gevormd door de volgende uitgangspunten: 

 Sportcentrum Rozengaarde wordt ingezet voor het bevorderen van zwemvaardigheid, inspanning en 

ontspanning door middel van zwemactiviteiten. Uitgangspunt is dat SBD zich inspant om een zo breed 

mogelijk publiek aan te spreken op basis van een aantrekkelijke en passende programmering. Onder een 

passende programmering wordt onder meer verstaan zwemonderricht voor alle leeftijdsgroepen, doelgroep 

activiteiten, recreatieve evenementen en het in gebruik geven van zwemwater aan verenigingen en scholen 

alsmede het faciliteren van school- en verenigingsgebruik van sporthal Rozengaarde door middel van de 

uitgifte in verhuur; 

 De gemeentelijke sporthallen, sportzaal en gymzalen worden ingezet voor het bevorderen van sport-, 

beweeg- en levensstijl activiteiten door zowel het in gebruik geven van de sporthallen, sportzaal en gymzalen 

aan onderwijsinstellingen en verenigingen als het zelfstandig organiseren van sport-, beweeg- en levenstijl 

activiteiten door SBD; 

 SBD zet zich in voor het ondersteunen en coördineren van de uitvoering van breedtesportactiviteiten en 

positioneert zich als fundament onder het bouwwerk van sport- en beweegactiviteiten ter uitvoering van de 

gemeentelijke sportvisie. Hiertoe zet SBD onder meer de buurtsportcoaches in, brengt verbindingen tot stand 

met beleidsdoelen op het gebied van gezondheid en economie en ontwikkelt en onderhoudt deze 

verbindingen. Voorts houdt SBD zich in opdracht van de gemeente concreet bezig met 

verenigingsondersteuning, het stimuleren van sportdeelname in brede zin, het ontwikkelen, aanbieden en 

uitvoeren van activiteiten in het kader van Meer Bewegen voor Ouderen en Jongeren Op Gezond Gewicht; 

 Aangezien de kwaliteit en veiligheid van de betrokken accommodaties een eerste vereiste is voor de 

uitvoering van de gemeentelijke opdracht, is ook het integrale onderhoud (qua coördinatie en uitvoering) 

opgedragen aan SBD. Het integraal onderhoud omvat dagelijks onderhoud, groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen. 

 

Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de bij SBD betrokken accommodaties wordt aangemerkt als het 

vaste deel van de gemeentelijke opdracht. De sportstimuleringsactiviteiten zijn aangemerkt als het variabele 
deel van de opdracht omdat het alleszins denkbaar is dat op basis van beleids- en/of landelijke ontwikkelingen 

bijsturing of wijziging van de gemeentelijke opdracht wenselijk is.  

 

In de geschetste gemeentelijke opdracht en de daarbij behorende dienstverleningsovereenkomst zijn de 

bestaande gemeentelijke opdrachten aan Rozengaarde BV en Stichting Sportservice Doetinchem één op één 

opgenomen. Uitzondering daarop vormt de wijze waarop met de bestaande activiteiten die Buha op het gebied 

van binnensportaccommodaties in opdracht van de gemeente uitvoert.  

 

Integratie van Buha-activiteiten binnen Sportbedrijf Doetinchem  
Op dit moment verzorgt Buha het beheer, het onderhoud en de verhuur van verschillende gemeentelijke binnen- 

en buitensportaccommodaties. Hier maakt Sportcentrum Rozengaarde overigens géén onderdeel van uit. 

Sportcentrum Rozengaarde is in eigendom bij Rozengaarde BV en als gevolg daarvan heeft de BV zelfstandig 

het beheer, het onderhoud en de verhuur met betrekking tot het sportcentrum geregeld. 
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In het businessplan van 2017 is voorgesteld alle taken van Buha op het gebied van het beheer, onderhoud en de 

verhuur van de gemeentelijke accommodaties over te dragen aan het op te richten SBD.  De aan de exploitatie 

van de gemeentelijke accommodaties gerelateerde taken betreffen de volgende: 

- sporthalbeheer (1,67 fte); 

- uitgifte in verhuur (0,40 fte); 

- dagelijks onderhoud (0,20 fte); 

- management binnensport (0,25 fte); 

- accountmanagement binnensport (0,80 fte). 

Voorgaande taken hebben een directe relatie met de bedrijfsvoering van SBD en zijn geïntegreerd in de 

organisatiestructuur van het sportbedrijf. 

 

Buha geeft, onder meer vanuit voornoemde functies/formatie vorm, inhoud en uitvoering aan haar brede 

gemeentelijke opdracht tot het onderhouden van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Buha boekt goede 

resultaten, zowel in de zin van een kwalitatief hoogwaardige instandhouding van het vastgoed als in financiële 

zin.  

Hiertoe is Buha in staat omdat: 

- er gewerkt wordt met een uitgekiend werkproces: waar het effectief en efficiënt is om het zelf 

werkzaamheden uit te voeren dan vindt dat binnen Buha-intern plaats, waar dat nodig en efficiënt is worden 

werkzaamheden in de markt gezet; 

- dankzij de schaal van de vastgoedportefeuille waarvoor Buha verantwoordelijk is kunnen en worden 

aanmerkelijke financiële voordelen behaald. 

 

Na uitgebreide discussies tussen (vertegenwoordigers van) de gemeente en de bij de oprichting van 
SBD betrokken partners is geconcludeerd dat het – vooralsnog – niet wenselijk is de positie van Buha 
bij aanbesteding van groot onderhoud te verzwakken omdat dit – juist voor de gemeente – tot 
financieel nadeel zou kunnen leiden. Dit betekent dat de taken en functies die bij de 
onderhoudsopdracht ten aanzien van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties 
behoren bij Buha blijven en niet worden overgedragen aan het sportbedrijf. 
 

Het groot onderhoud aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties wordt op aanwijzing van de gemeente in 

de huurovereenkomst, via SBD opgedragen aan Buha in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) 

waarmee een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie tussen SBD en Buha ontstaat. Hierbij neemt SBD als 

opdrachtgever de regie op het groot onderhoud op zich (inclusief het daarbij behorende budgethouderschap) en 

is Buha belast met coördinatie en uitvoering.  

In de dienstverleningsovereenkomst (zie bijlage 5) staat de opdracht van SBD aan Buha beschreven met het 

expliciete uitgangspunt dat van Buha wordt verwacht dat de gevraagde dienstverlening in financiële zin 

marktconform dient plaats te vinden. Voor wat betreft Sportcentrum Rozengaarde is het zwembad-specifieke 

groot- en technisch onderhoud van de dienstverleningsovereenkomst uitgesloten. Hiervoor heeft Rozengaarde 

BV al afspraken met derden lopen die tot tevredenheid worden uitgevoerd en eigen technisch personeel in dienst. 

Het bouwkundig onderhoud van zwembad Rozengaarde en de sporthal is wél aan de 

dienstverleningsovereenkomst met Buha toegevoegd.  

 

In de dienstverleningsovereenkomst en voorliggend beslisdocument is het uitgangspunt dat de afspraken tussen 

SBD en Buha in eerste instantie voor een termijn van 4 jaar worden aangegaan. Aan het einde van het 3e jaar van 

de dienstverleningsovereenkomst wordt de samenwerking tussen SBD en Buha geëvalueerd. Afhankelijk van de 

evaluatieresultaten kan alsdan een nieuwe dienstverleningsovereenkomst worden aangegaan of zal SBD de 

vrijheid nemen – na toestemming van het college de gemeente Doetinchem - het groot onderhoud van haar 

accommodaties bij een andere partner of partners te beleggen. Deze afspraak is ook opgenomen in de 

dienstverleningsovereenkomst die tussen de gemeente en SBD wordt afgesloten.  

3.2 Maatschappelijk rendement 
Het beheer en de exploitatie van de betrokken accommodaties vormt geen doel op zich. De accommodaties – en 

het SBD – zijn een middel om de gemeentelijke beleidsdoelstellingen in het brede sociale domein te realiseren. 

Van het SBD wordt verwacht dat er met programmering en activiteiten niet alleen een bijdrage wordt geleverd 

aan dit gemeentelijke beleid maar dat ook het maatschappelijk rendement dat met de accommodaties wordt 

geboekt, wordt vergroot. 

 

Om dit te kunnen realiseren is in de opdracht aan het SBD vastgelegd dat een maximale openstelling en dito 

bezetting het uitgangspunt vormt. 
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De verschillende accommodaties dienen vooreerst en vooral ruimte te bieden voor onderwijs-, sport-, welzijns- 

en vrijetijdsactiviteiten van de inwoners van Doetinchem. Daarom is in de opdracht aan het SBD een 

prioriteitstelling opgenomen voor de toewijzing van structurele en incidentele verhuur van – onderdelen van – de 

accommodaties.  

 

Hoewel van het SBD ook verwacht wordt dat er eigen activiteiten ontwikkeld worden (die minimaal 

kostendekkend moeten zijn) is hierover in de dienstverleningsovereenkomst vastgelegd dat dergelijke 

activiteiten het maatschappelijk gebruik nooit mogen verdringen. Ditzelfde geldt voor het organiseren en/of 

faciliteren van commerciële activiteiten. Tevens zijn in de dienstverleningsovereenkomst ook de 

maatschappelijke tarieven opgenomen die door het SBD gehanteerd dienen te worden en uitsluitend jaarlijks 

verhoogd mogen worden met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Het SBD is vrij zelf haar tarieven 

voor eigen en commerciële activiteiten vast te stellen. 

 

De dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar. De gemeentelijke opdracht 

wordt door het SBD vertaald in een bedrijfsplan dat – na goedkeuring door de gemeente – de leidraad vormt 

voor de uitvoering van de opdracht. De vergoeding die door de gemeente aan het SBD wordt verstrekt voor de 

uitvoering van de maatschappelijke producten en diensten (exploitatievergoeding) wordt op basis van een 

begroting eveneens voor 4 jaar vastgesteld maar in jaarlijkse termijnen aan het SBD uitgekeerd. 

Uitgangspunt is dat het SBD een risicodragende bedrijfsvoering op zich neemt. Dit houdt in dat eventuele 

tegenvallers ten opzichte van de begroting voor rekening van het SBD zijn en dat eventuele meevallers of betere 

resultaten ten gunste komen van het SBD.  

Minimaal 4 keer per jaar vindt er ambtelijk overleg met SBD plaats en 2 keer per jaar vindt er overleg plaats op 

bestuurlijk niveau om de voortgang van de opdrachtuitvoering en behaalde resultaten te kunnen volgen, toetsen 

en controleren.  

3.3 Inspraak/betrokkenheid van (georganiseerde) gebruikers 
De accommodaties vervullen een belangrijke rol voor de inwoners van Doetinchem en van het SBD wordt 

verwacht dat adequaat op de behoeften van de inwoners wordt ingespeeld. Om dit te borgen is in de 

dienstverleningsovereenkomst een tweetal verplichtingen voor het SBD opgenomen: 

 

1. Klanttevredenheidsonderzoeken 

In opdracht van de gemeente organiseert het SBD elke 2 jaar een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek. 

De uitkomsten van dit onderzoek worden met de gemeente gedeeld voorzien van een actiepuntenlijst om 

eventueel noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering ter hand te nemen. Het eerste 

klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd in Q1 van 2022. 

 

2. Gebruikersplatform 

Het SBD roept een gebruikersplatform in het leven. Aan dit platform wordt deelgenomen door de georganiseerde 

gebruikers van de verschillende accommodaties. Doel van dit platform is het organiseren en faciliteren van 

structurele communicatie over de integrale gang van zaken binnen het SBD en het ontvangen van signalen van 

gebruikers. 
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4 Ambities SBD 

4.1 Inleiding 
Op basis van de gemeentelijke opdracht zoals die in hoofdstuk 3 is gepresenteerd, zijn de partners die samen het 

sportbedrijf gaan vormen aan de slag gegaan met de vertaling van de opdracht naar operationele 

bedrijfsdoelstellingen. Hierbij gaat het vooral om de ambities die het SBD wil realiseren in aanvulling op de 

bestaande activiteiten die al plaatsvinden in de betrokken accommodaties en in het kader van het stimuleren van 

breedtesport activiteiten.  

4.2 Ambities op het gebied van activiteiten 
SBD zet zich in voor: 

 

 Het aanbieden van één sportloket voor de inwoners 
Om dit te realiseren wordt door SBD: 

een zowel fysiek als digitaal sportloket ontwikkeld en ingericht waar inwoners, verenigingen en organisaties 

zich toe kunnen wenden voor alle informatie die met sport in Doetinchem te maken heeft. In dit loket wordt 

alle informatie over zowel de bestaande activiteiten van zwembad Rozengaarde (inclusief Sky-zone), 

Sportservice als nieuwe activiteiten die door SBD ontwikkeld worden ondergebracht. Denk aan structurele- 

en incidentele verhuur, informatie over programmering van de accommodaties, sportstimuleringsactiviteiten, 

welzijns- en leefstijlactiviteiten, manifestaties, evenementen, verenigingsondersteuning. Het sportloket kent 

zowel een frontoffice waar vragen als eerste worden ontvangen en zoveel mogelijk worden afgehandeld, als 

een backoffice voor vragen die opvolging behoeven (bijvoorbeeld een vraag ten aanzien van 

verenigingsondersteuning). Voor wat betreft buitensport wordt door SBD nauw samengewerkt met Buha. 

 

 Het versterken van de exploitatie door het verbeteren van zowel de accommodatiekwaliteit, 
inrichting, de programmering als de bezetting van de betrokken accommodaties 
Om dit te realiseren wordt door SBD: 

het activiteitenprogramma van Sportservice afgestemd op de behoeften van de inwoners en ingezet om de 

bezetting van het zwembad en de gemeentelijke binnensportaccommodaties te verbeteren. Hierbij wordt 

extra aandacht besteed aan het verbeteren van de bezetting tijdens huidige daluren. Versterken van 

maatschappelijk rendement is hierbij het streven maar dit gaat hand in hand met een financieel 

verantwoorde benutting van de uren in betreffende accommodaties. 

 

 Het versterken van de verbindingen tussen breedtesport en topsport 
Om dit te realiseren wordt door SBD: 

gebruik gemaakt van de netwerken die nu verdeeld zijn over de verschillende fusiepartners. Door als SBD 

één aanspreekpunt te vormen voor de sportverenigingen wordt een versterkte samenwerking tot stand 

gebracht. Vanuit deze samenwerking worden gezamenlijk (SBD en sportverenigingen) activiteiten en/of 

evenementen ontwikkeld die bijdragen aan het versterken van de verbindingen tussen breedtesport, 

prestatieve sport en topsport. Met dit operationele bedrijfsdoel wordt beoogd sportverenigingen te 

ondersteunen (meer ledenwerving, vrijwilligers, activiteitenontwikkeling, evenementen organiseren, 

sport/beweegstimulering in te zetten ten behoeve van talentontwikkeling aan de basis) en tegelijkertijd een 

bijdrage te leveren aan het verbeteren van de bezetting van het zwembad en de gemeentelijke 

binnensportvoorzieningen. 

 

 Het faciliteren en zélf organiseren van manifestaties en evenementen 
Om dit te realiseren wordt door SBD: 

op basis van de combinatie van accommodaties en netwerken ingezet op het faciliteren en zélf organiseren 

van grote(re) sportmanifestaties en evenementen. Hiervoor wordt actieve acquisitie gepleegd (binnenhalen 

van evenementen). Daarnaast wordt ingezet op het organiseren van side-events waardoor de 

aantrekkingskracht van een manifestatie/evenement op bezoekers wordt vergroot, inwoners worden 

uitgedaagd tot sport, beweging en een gezonde leefstijl en het exploitatie-effect binnen alle c.q. zoveel 

mogelijk accommodaties van SBD merkbaar is. 

 

 Nieuwe sporten en vormen van sportieve vrijetijdsbesteding 
SBD zet, zowel zelfstandig als in samenwerking met andere sportaanbieders, haar kennis, ervaring, 

creativiteit en accommodaties in voor nieuwe sporten en vormen van sportieve vrijetijdsbesteding door deze 

zelf te ontwikkelen en in haar programmering op te nemen of te faciliteren. 
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4.3 Ambities op het gebied van horeca, gastvrijheid en klanttevredenheid 
 

 SBD Horeca 
SBD beheert en exploiteert alle horecavoorzieningen in haar accommodaties. De horeca-activiteiten zijn een 

belangrijke ondersteuning van de primaire activiteiten en dragen in hoge mate bij aan de uitstraling van de 

accommodaties en de te ervaren gastvrijheid. SBD gaat voor maximale kwaliteit van haar accommodaties, 

programmering, activiteiten en dienstverlening en door het zelf exploiteren van de horecavoorzieningen kan 

maximale regie op die ambitie plaatsvinden. Uitgangspunt is te allen tijde een financieel gezonde en bij 

voorkeur resultaat gevende horeca-exploitatie te realiseren. Daarnaast zet SBD zich in om het horeca-

aanbod – in elk geval voor een belangrijk deel – aan te passen van fast food naar gezonde snacks, maaltijden 

en dranken  in het kader van de gezonde kantine). 

 

 Professioneel gastheer/vrouwschap en klanttevredenheid 
In alle accommodaties van en alle contacten met SBD is professioneel gastheer/vrouwschap het 

uitgangspunt. Hiertoe worden door SBD zowel basisscholing, trainingen als opfriscursussen aangeboden 

aan het personeel. SBD verricht haar werkzaamheden ten dienste van de inwoners van Doetinchem (en 

omgeving) en heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Mede ten behoeve van kritische 

(zelf)evaluatie worden door SBD eenmaal per 2 jaar klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) uitgevoerd in 

alle accommodaties om mede op basis van de resultaten daarvan te komen tot doorontwikkeling van 

accommodaties, programmering, activiteiten en dienstverlening. Binnen de KTO’s wordt ook het 

functioneren van het sportloket meegenomen. 

4.4 Ambities op het gebied van bedrijfsvoering 
 

 Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering 
Binnen SBD worden de administratieve en organisatorische processen (van Rozengaarde, Sportservice en de 

betrokken taken/werkzaamheden van Buha)) gecentraliseerd om tot een zo efficiënte en effectief mogelijke 

bedrijfsvoering te komen. Denk hierbij onder meer aan: 

- inkoop (horeca artikelen, schoonmaakartikelen, kantoorartikelen, sportinventaris, inrichting, 

automatisering, et cetera); 

- PR, marketing; 

- Financiële-, personele- en loonadministratie; 

- het SBD sportloket waar inwoners met al hun vragen over sport en bewegen terecht kunnen en adequaat 

geholpen worden (waarbinnen gebruik gemaakt wordt van het verhuursysteem van Buha waarmee 

tegelijkertijd gefactureerd kan worden en een koppeling tussen verhuur en energieverbruik kan worden 

gemaakt); 

- dagelijks beheer en onderhoud. 

Uitgangspunt is een compacte organisatie waar bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in 

de organisatie worden belegd. SBD wil een autonoom en robuust bedrijf zijn en zal waar mogelijk zoveel 

mogelijk self supporting zijn en taken of onderdelen daarvan alleen outsourcen als dat wenselijk is. 

 

 Multifunctionele inzetbaarheid medewerkers 
Alle medewerkers die binnen Sportbedrijf Doetinchem werkzaam zijn hebben een aanstelling in “algemene 

dienst” in combinatie met een tewerkstelling op één of meer van de accommodaties die bij SBD behoren of 

de activiteiten die door SBD worden uitgevoerd. Hierdoor heeft SBD niet alleen een grote flexibiliteit ten 

aanzien van de inzetbaarheid van de personele formatie en wordt de inhuur van personeel van derden 

teruggedrongen, maar ontstaan er ook kansen voor personeel om door te groeien en zichzelf te ontwikkelen.  
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5. Uitvoeringsorganisatie SBD en personele zekerheden 

5.1 Organisatiestructuur Sportbedrijf Doetinchem 
In het bedrijfsplan voor Sportbedrijf Doetinchem dat in januari 2018 door de gemeenteraad van Doetinchem is 

vastgesteld is een organisatiemodel opgenomen dat zich als volgt laat visualiseren: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

De basis voor dit organisatiemodel wordt gevormd door (citaat uit het bedrijfsplan): 

 een indeling die is gemaakt op activiteiten naar aanleiding van het producten- en dienstenaanbod. Daardoor 

wordt er niet meer op grond van accommodaties ingedeeld. Dit maakt de werknemers meer flexibel 

inzetbaar; 

 in plaats van verschillende managers is er één directeur. De teams worden geleid door een teamleider; 

 om de eenheid van de organisatie te waarborgen is er een advies- en ondersteuningsteam dat zich inzet voor 

de hele organisatie; 

 toegevoegd is de functie van control (belangrijk in verband met rapportage en beoordeling door de 

aandeelhouder); 

 creatieve hub (platformfunctie) moet tot ontwikkeling gebracht worden; 

 naast een rendabele horeca is ook een gezonde horeca gewenst (dit vergt toewijding en commitment van 

medewerkers en organisatie). 

 

Het organisatiemodel geeft met name ten aanzien van het Team Doetinchem in Vorm een groot verschil te zien 

in personele omvang en daarbij behorende managementverantwoordelijkheden. Dit is aanleiding om dit 

organisatiemodel niet als het meest optimale model aan te merken. Deze conclusie wordt gedeeld door de 

betrokken partners. 

 

Samen met de partners is vastgesteld dat de organisatiestructuur de manier waarop de organisatie functioneert 

moet reflecteren. De structuur moet duidelijk richting geven aan de organisatie, geeft aan hoe onderdelen met 

elkaar verbonden zijn en welke relatie onderdelen met elkaar hebben.  

SBD is méér dan de optelsom van de betrokken partners en taken. Met andere woorden door samen in één 

organisatie ondergebracht te zijn kan het organisatiedoel (faciliteren en stimuleren van sport- en 

beweegactiviteiten in de gemeente Doetinchem) beter tot zijn recht worden gebracht en een hoger 

maatschappelijk rendement tot stand brengen dan in de situatie waarin de fusiepartners elk de eigen 

bedrijfsdoelen nastreven.  

 

Daarom kiest SBD voor een organisatie waarbinnen: 

 sprake is van een gezamenlijk doel waaraan iedereen wil bijdragen in plaats van moet bijdragen; 

 medewerkers niet afhankelijk zijn van de centrale leiding maar ruimte bestaat voor eigen initiatief; 

 de besturing en uitvoering van werkzaamheden in dezelfde hand ligt; 

 overwegend sprake is van horizontale samenwerking, inclusief de bijbehorende onderlinge afstemming en 

onderhandeling; 

 ieder lid van de organisatie een bijdrage levert aan het succes en toekijken of alleen kritiek uiten niet wordt 

geaccepteerd. 

 

Directeur 

1,0 fte 

Advies en 

ondersteuning 

1,97 fte 

Team Doetinchem in 

Vorm 

21,84 fte 

Team Techniek en 

Facilitair 

9,95 fte 

Team Commercieel 

6,6 fte 
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Uitgaande van deze overwegingen is voor Sportbedrijf Doetinchem een organisatiestructuur ontworpen die zich 

als volgt laat presenteren: 
 

 

    
 

 

 
 

 

 
          

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Binnen deze organisatiestructuur: 

 geeft de directeur SBD directe sturing aan Sportcentrum Rozengaarde en Skyzone en is daarnaast 

eindverantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van het SBD; 

 omdat Skyzone is ondergebracht in Rozengaarde Leisure BV en een dochtermaatschappij is van het SBD, is 

dit team buiten de lijnorganisatie van het SBD geplaatst; 

 geeft de adjunct directeur directe sturing aan het Team Accommodaties, Sport en Bewegen; 

 wordt het Team Sportcentrum Rozengaarde gevormd door nagenoeg alle medewerkers die in het zwembad 

werken; 

 wordt het Team Skyzone gevormd door de medewerkers die binnen Skyzone werken en wordt het team 

aangestuurd door de bestaande bedrijfsleider Skyzone; 

 zijn binnen het team Accommodaties, Sport en Bewegen de beheermedewerkers van Buha geplaatst samen 

met nagenoeg alle medewerkers van Sportservice Doetinchem; 

 zijn alle ondersteunende activiteiten ondergebracht in het team Administratie en ondersteuning en zijn de 

administratief medewerkers van Sportcentrum Rozengaarde en Stichting Sportservice, alsmede de 

medewerker verhuur van Buha en de communicatiemedewerker van Stichting Sportservice in dit team 

geplaatst. 

 

Nadere toelichting op de managementstructuur 
In de uitvoeringsorganisatie van SBD is er sprake van een 3-tal leidinggevenden die met elkaar en onder 

aanvoering van de directeur het managementteam van SBD vormen. Gezien de verspreiding van 

taken/producten/diensten zal binnen het MT veel aandacht geschonken moeten worden aan de mogelijkheden tot 

en het benutten van onderlinge samenwerking. Als SBD eenmaal gevormd wordt begint de uitdaging pas écht. 

 

Om de kwetsbaarheid binnen de aansturing van het SBD terug te dringen is de functie van adjunct-directeur 

gecreëerd. Deze functionaris beschikt over eigenstandige bevoegdheden op directieniveau en is idealiter even 

goed geïnformeerd over alle aspecten van de bedrijfsvoering van SBD als de directeur. Door deze keuze te 

maken is de continuïteit van SBD zo goed mogelijk geborgd.  

De adjunct directeur geeft directe sturing aan het team Accommodaties, Sport en Bewegen en is voor dit team 

belast met strategische ontwikkeling, netwerkversterking, acquisitie en productontwikkeling.  

 

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de bestaande situatie binnen Rozengaarde BV is dat SBD 
er voor kiest: 
- een directeur aan te stellen en derhalve het huidige ingekochte management wordt beëindigd; 
- dat alle managementinformatie die nodig is om sturing aan de resultaten van de organisatie te 

kunnen geven, binnen SBD voorhanden dienen te zijn en ook bij SBD zelf in beheer en uitvoering 
dienen te zijn. De huidige ingekochte ondersteuning bij een administratiekantoor wordt daarom 
beëindigd.  

  

Team  

Sportcentrum 

Rozengaarde 

 

Directie SBD 
Directeur 1,0 fte 

Adjunct directeur 0,8 fte 

Administratie en 

ondersteuning 

Teamleider 0,8 fte 

Team  

Skyzone 

 

 

Team 

Accommodaties, 

Sport en Bewegen 
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5.2 Cao keuze en personele zekerheden 
 

5.2.1 CAO-keuze 
SBD zal eigen arbeidsvoorwaarden gaan hanteren voor haar medewerkers.  

Bij de gemaakte cao keuze is allereerst bezien welke cao’s in de bestaande situatie van toepassing zijn. Binnen 

Rozengaarde BV wordt de CAO zwembaden gehanteerd, terwijl voor de medewerkers van Stichting 

Sportservice Doetinchem de CAO Sport van toepassing is. 

 

De vrijheid om een cao te kiezen kan worden beperkt doordat een algemeen verbindend verklaring van een 

bedrijfstak cao van toepassing is. Voor de CAO Sport geldt dit (nog) niet. Voor de CAO zwembaden geldt een 

algemeen verbindend verklaring in situaties waarin de omzet uit zwemactiviteiten 50% of meer van de totale 

omzet van een vennootschap uitmaakt. Uit de toetsing van dit uitgangspunt aan de begroting voor het SBD is op 

basis van de exploitatiecijfers 2019 vastgesteld dat de omzet uit zwemactiviteiten binnen SBD meer dan de 

genoemde 50% zal bedragen. Dit betekent dat SBD verplicht is zich bij de CAO Zwembaden aan te sluiten. 

 

Voor de medewerkers van Stichting Sportservice Doetinchem brengt de wijziging van arbeidsvoorwaarden grote 

veranderingen met zich mee. Zowel in de sfeer van de primaire- als in de sfeer van de secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Ter illustratie: de cao zwembaden kent een functie/salarishuis dat is opgebouwd uit de 

salarisschalen 1 tot en met 9, met als maximum salaris in schaal 9 een bedrag van € 3.877,87 bruto per maand, 

terwijl de CAO Sport een functie/salarishuis kent dat is opgebouwd uit de salarisschalen 1 tot en met 14, met als 

maximum salaris voor schaal 14 een bedrag van € 7.466,= bruto per maand. 

 

De belangrijkste reden voor dit verschil in functie/salarishuis komt voort uit het feit dat binnen de CAO Sport 

rekening wordt gehouden met functies op HBO- en academisch werkniveau. Dergelijke functies ontbreken 

nagenoeg binnen de CAO zwembaden omdat: 

- er binnen de bedrijfsvoering van zwembaden, met uitzondering van het management, nagenoeg geen 

behoefte is aan functionarissen op HBO- of academisch niveau; 

- salariëring van het management van zwembaden door de CAO zwembaden is vrijgegeven, gezien de 

marktwerking die daarop van toepassing is (vraag en aanbod). 

 

Voor het SBD betekent dit dat er in aanvulling op het functie/salarishuis van de CAO zwembaden een eigen 

aanvullend functie/salarishuis gehanteerd moet gaan worden. Dit aanvullende functie/salarishuis is in de vorm 

van een concept-voorstel als bijlage 6 toegevoegd aan voorliggende beslisdocument. Het hanteren van een 

dergelijke eigen aanvulling is toegestaan op basis van het zogenaamde gunstigheidsbeginsel, dat betekent dat er 

te allen tijde arbeidsvoorwaarden mogen worden aangeboden die beter zijn dan binnen de CAO worden geregeld 

maar nooit onder het niveau van de CAO mogen liggen. De toekomstige directie van SBD zal als een van haar 

eerste acties het concept-voorstel voor het aanvullend functie/salarishuis nader toetsen op passendheid en te 

zijner tijd vaststellen in overleg met de voor het SBD op te richte Ondernemingsraad.  

 

5.2.2 Personele zekerheden 
Binnen SBD is er sprake van de integratie van de 3 groepen personeelsleden, te weten de medewerkers van 

Rozengaarde BV, de medewerkers van Stichting Sportservice Doetinchem en enkele medewerkers van Buha. 

Voor de medewerkers van Rozengaarde BV verandert er door de CAO keuze van SBD niets. Deze medewerkers 

werken al op basis van de arbeidsvoorwaarden van de CAO zwembaden. De gemeentelijke medewerkers die op 

basis van een detachering werkzaam in Rozengaarde zullen ook geen wijziging in arbeidsvoorwaarden 

ondergaan. De gemeente Doetinchem blijft hun formele werkgever, echter vindt detachering niet meer aan 

Rozengaarde BV maar aan SBD plaats. 

Voor de medewerkers van Sportservice Doetinchem en Buha is er wél sprake van een grote verandering.  

Voor het inpassen van de medewerkers van Buha en Sportservice bestaat een tweetal opties: 

 

1. inpassing op basis van de CAO zwembaden 
Bij het toepassen van deze optie dient op regelniveau een vergelijk gemaakt te worden naar zowel de primaire 

als de secundaire arbeidsvoorwaarden die voortkomen uit de CAO zwembaden. Het vergelijk dient uit te 

monden in een sociaal plan op basis waarvan de betrokken medewerkers worden gecompenseerd voor negatieve 

gevolgen die voortkomen uit de CAO zwembaden in relatie tot de CAO waaronder zij nu ressorteren. 

 

2. hanteren van een uitsterfconstructie 
Bij het toepassen van een uitsterfconstructie worden de medewerkers van Sportservice en Buha op basis van hun 

huidige arbeidsvoorwaarden overgenomen door SBD. Bij natuurlijke doorstroom en uitstroom van deze groep 

medewerkers vindt vervanging plaats op basis van de CAO zwembaden. 
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Uitvoering van optie 1 brengt zowel incidenteel (vergelijk maken, compensatieregelingen ontwerpen, sociaal 

plan opstellen) als structureel (administreren van de compensatieregeling, daarover verantwoorden) behoorlijk 

wat inzet met zich mee.  

Het heeft de voorkeur van de betrokken partners om de medewerkers van Sportservice en Buha 
binnen het SBD te plaatsen op basis van hun huidige arbeidsvoorwaarden op basis van een keuze 
voor optie 2, de uitsterfconstructie. Naar de mening van de partners doet deze keuze in sociale zin het 
meeste recht aan de integratie van activiteiten waarvan SBD het gevolg is. Als nadeel kan worden 
benoemd dat SBD over een reeks van jaren verschillende arbeidsvoorwaarden hanteert voor 
verschillende groepen medewerkers. Echter, dit is in de huidige bedrijfsvoering van Rozengaarde BV 
ook al het geval doordat er binnen het team van Rozengaarde BV nog steeds medewerkers 
werkzaam zijn die onder de werking van het gemeentelijke sociaal plan vallen dat destijds bij de 
externe verzelfstandiging van Sportcentrum Rozengaarde is uitgewerkt en overeengekomen. 
 

Het is belangrijk dat deze keuze goed wordt gecommuniceerd naar medewerkers: 

- om een sociaal verantwoorde overgang van Sportservice en Buha medewerkers te borgen; 

- om begrip en acceptatie te verkrijgen van de medewerkers die nu al onder de CAO zwembaden ressorteren 

en zullen blijven ressorteren. 

 

Bij toekomstige natuurlijke doorstroom en uitstroom is het van belang reflectanten op vacatures die 

oorspronkelijk bij de taakvervulling van Sportservice en Buha behoorden, voor functie-acceptatie over het 

verschil in arbeidsvoorwaarden te informeren. Hierdoor kunnen reflectanten te allen tijde voor zichzelf beslissen 

of dit voor hen een acceptabele situatie is of kunnen eventueel van indiensttreding afzien.  

5.3 Personele formatie 
De personele formatie van SBD is een vertaling van de integratie van Rozengaarde BV, Stichting Sportservice 

en de taken van Buha en vormt derhalve een samenvoeging van bestaande personele formatie.  

Directie 
- Directeur       1,000 fte 

- Adjunct directeur      0,800 fte 

Subtotaal       1,800 fte 
 

Team Administratie en Ondersteuning 
- Teamleider (vacature)     0,800 fte 

- Administratief financieel medewerker (SSD)   0,400 fte 

- Medewerker administratie     0,657 fte 

- Medewerker verhuur     0,400 fte 

- Communicatiemedewerker     0,800 fte 

Subtotaal       3,057 fte 
 

Team Sportcentrum Rozengaarde 
- hoofd zwemzaken      1,000  fte 

- Medewerkers horeca/receptie    0,184  fte 

- Hoofd Technische Dienst     1,000  fte 

- Medewerkers Technische Dienst    1,026  fte 

- Schoonmakers      2,157  fte 

- Zwembadmedewerkers     1,578  fte 

- Zwemonderwijzer, tevens coördinator zwemlessen  0,631  fte 

- Zwemonderwijzers     8,078  fte 

Subtotaal                 15,654  fte 
 
Team Accommodaties, sport en bewegen 

- coördinator Sport en Bewegen    0,8000 fte 

- Buurtsportcoaches      8,5000 fte (plus 0-uren 

contractant) 

- Coördinator MBVO     0,4200 fte (plus 0-uren contractant) 

- Docenten MBVO      0,2193 fte 

- Verenigingsconsulent     1,0000 fte 

- Sportcoach/JOGG regisseur     1,0000 fte 

- Vakleerkrachten BO     2,2900 fte (plus 0-uren contractant) 
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- Sportparkmanager      0,5263 fte 

- Sporthalbeheerders     1,6700 fte 

- Management binnensport     0,2500 fte 

- Accountmanager binnensport    0,8000 fte 

- Medewerker onderhoud binnensport   0,2000 fte 

Subtotaal                 17,6756 fte 

 

Totale personele formatie Sportbedrijf Doetinchem              38,1866 fte 
 

Team Skyzone 
De formatieve samenstelling van het team Skyzone blijft ongewijzigd. Omdat Skyzone een dochtermaatschappij 

is van het SBD, wordt de personele formatie in het kader van de vorming van Sportbedrijf Doetinchem hier niet 

verder uitgewerkt. In het plaatsingsplan (zie bijlage 8) is deze personele formatie overigens in het kader van 

transparantie en communicatie, wel opgenomen.  

5.4 Medezeggenschap 
Een ondernemingsraad moet bij wet verplicht worden opgericht als er minstens 50 werknemers in een 

onderneming werken. Gezien de omvang van het aantal personeelsleden (niet te verwarren met de formatieve 

omvang) dient SBD dus een zelfstandige ondernemingsraad op te richten.  

 

Bij start van het SBD wordt – onder begeleiding van de OR van de gemeente Doetinchem – in overleg getreden 

met de directie om te bepalen hoe (de structuur van) de medezeggenschap van de organisatie er uit komt te zien 

en worden er afspraken gemaakt over het houden van verkiezingen. 

5.5 Protocol personele overname en plaatsingsplan 

In het protocol personele overname (zie bijlage 7) is geregeld hoe de overgang van het personeel vanuit 

Rozengaarde BV, Stichting Sportservice en Buha naar Sportbedrijf Doetinchem qua procesgang zal 

plaatsvinden.  

Voor alle medewerkers wordt de bestaande werkgelegenheid in Sportbedrijf Doetinchem gegarandeerd 

(werkgarantie) en wordt handhaving van het huidige inkomensniveau, en mogelijk op het moment van overgang 

bestaand groeiperspectief in de oude functieschaal, gegarandeerd. Plaatsing in de nieuwe organisatie zal (indien 

aanwezig) in eerste instantie plaatsvinden in de voortgezette functie (acceptatieplicht) volgens het principe mens 

volgt werk/functie, in tweede instantie in een passende functie (acceptatieplicht) en in derde instantie in een 

geschikte functie (in onderling overleg tussen werknemer en werkgever). Het protocol voorziet tevens in een 

procedure voor eventuele bezwaren van medewerkers tegen de voorgestelde plaatsing. 

 

De basis voor de personele overname is daarnaast het plaatsingsplan dat als bijlage 8 aan voorliggende 

beslisdocument is toegevoegd. 

Uit het plaatsingsplan blijkt dat het merendeel van de medewerkers op basis van voornoemde garanties 

horizontaal overgaat naar het SBD, dat wil zeggen in dezelfde functie, met behoud van de formele aanstelling en 

aanstellingsafspraken. De functie van teamleider van de verschillende organisatieonderdelen is binnen de 

bestaande personele formaties ingevuld.  

Voor enkele functies is een nadere toelichting op zijn plaats. 

 
Directeur SBD  
In de huidige situatie wordt de directiefunctie van Sportcentrum Rozengaarde BV ingevuld door een door de 

gemeente Doetinchem aangewezen functionaris die naast een andere ambtelijke functie, de 

directiebevoegdheden en verantwoordelijkheden voor Sportcentrum Rozengaarde BV opgedragen heeft 

gekregen door de gemeente in haar rol als aandeelhouder. Het management voor Sportcentrum Rozengaarde BV 

is extern ingekocht in de vorm van een interim-manager.  

Gezien de doelstellingen van en ambities voor Sportbedrijf Doetinchem is het gewenst dat voorgaande situatie 

wordt beëindigd. SBD is gebaat bij een te benoemen directeur-bestuurder die integraal eindverantwoordelijk is 

voor de bedrijfsvoering en daar dagelijks sturing aan geeft. 

Arbeidsrechtelijk bezien is de enige functionaris die aanspraak zou kunnen maken op de functie van directeur-

bestuurder SBD, de huidige manager van Sportservice Doetinchem. Deze persoon heeft echter aangegeven de 

functie van directeur-bestuurder niet te ambiëren.  

De huidige interim-manager die op basis van een inkoopsituatie de gewenste werkzaamheden verricht, kan 

arbeidsrechtelijk géén aanspraken doen gelden op het vervullen van de functie directeur-bestuurder SBD. In 

overleg met de partners is derhalve afgesproken dat een werving en selectie voor de functie directeur-bestuurder 

Sportbedrijf Doetinchem dient te worden gestart nadat de gemeenteraad van Doetinchem met voorliggende 
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beslisdocument heeft ingestemd. Als basis voor de vacaturepublicatie is een profiel opgesteld waaraan 

kandidaten die willen opteren voor de functie van directeur-bestuurder SBD dienen te voldoen. Dit profiel is als 

bijlage 9 aan dit beslisdocument toegevoegd. 

Voor wat betreft de positie van de huidige interim-manager voor Sportcentrum Rozengaarde dienen de afspraken 

die contractueel zijn vastgelegd om deze inkooprelatie te beëindigen in gang gezet te worden. Het staat de 

betreffende interim-manager natuurlijk vrij om te reflecteren op de vacature als deze wordt gepubliceerd.  

 

Gezien de nauwe samenwerking die er in de toekomst dient plaats te vinden tussen de RvC en de directeur wordt 

aanbevolen de RvC opdracht te geven tot het werven, selecteren en benoemen van de directeur bestuurder voor 

het SBD.  

 

Adjunct directeur 
De huidige manager Sportservice Doetinchem maakt volledig aanspraak op het vervullen van de functie adjunct 

directeur SBD. Inhoudelijk is deze functie volstrekt gelijk aan de huidige functie manager Sportservice. 

Voorgesteld wordt de huidige manager Sportservice in de functie adjunct directeur te plaatsen. Hierover heeft al 

overleg plaatsgevonden en betrokkene is daar erg enthousiast over.  

 

Teamleider Administratie en ondersteuning 
De bestaande medewerkers op het gebied van administratie en ondersteuning (waaronder ook de medewerker 

verhuur van Buha en de communicatiemedewerker van Stichting Sportservice zijn begrepen) zijn geplaatst in het 

team Administratie en Ondersteuning. Binnen de bestaande situatie bij Stichting Sportservice wordt de 

medewerker administratie aangestuurd door de manager Sportservice met ondersteuning door de penningmeester 

van het bestuur van Stichting Sportservice. Rozengaarde BV beschikt over eveneens over administratieve 

formatie die vooral wordt ingezet voor de dagelijkse financieel operationele aangelegenheden. De personeels- en 

salarisadministratie wordt door Rozengaarde BV extern ingekocht.  

Mede gezien de omvang van het SBD en het belang dagelijks te kunnen beschikken over financiële 

managementinformatie wordt voorgesteld ook de personeels- en salarisadministratie binnen de eigen organisatie 

plaats te laten vinden. Om sturing aan de administratieve- en financiële processen te kunnen geven is het 

wenselijk een teamleider aan te trekken (minimaal 0,8 fte) die op basis van kennis en ervaring in staat is leiding 

te geven aan het team Administratie en ondersteuning.  
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6  Vastgoed, activa en huisvesting SBD 

6.1 Eigendom van de betrokken accommodaties 
 

6.1.1 Sportcentrum Rozengaarde en Skyzone 
De accommodaties waarvoor SBD het beheer en de exploitatie ter hand neemt omvatten enerzijds Sportcentrum 

Rozengaarde (inclusief Skyzone) en anders de gemeentelijke binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzaal 

en gymnastieklokalen). 

Sportcentrum Rozengaarde is – inclusief Skyzone – in eigendom bij Rozengaarde BV. In het businessplan van 

2017 is het uitgangspunt gekozen om alle betrokken accommodaties in gemeentelijk eigendom te brengen. Dit 

zou derhalve een overdracht van Sportcentrum Rozengaarde en Skyzone aan de gemeente Doetinchem 

betekenen.  

 

Sportbedrijf Doetinchem is gebaat bij het kunnen beschikken over eigen onroerend goed. Hierdoor is het 

bijvoorbeeld mogelijk voor SBD om bancaire financiering aan te kunnen trekken. Bovendien geeft de eigendom 

van Sportcentrum Rozengaarde (en Skyzone) SBD de verantwoordelijkheid, maar vooral ook de bevoegdheid 

om zelfstandige keuzen te kunnen maken ten aanzien van onderhouds- of vernieuwingsinvesteringen in het 

sportcentrum. Natuurlijk kunnen dergelijke keuzen alleen gemaakt en uitgevoerd worden met toestemming van 

de aandeelhouder, de gemeente Doetinchem.  

 

Een eigendomsoverdracht van Sportcentrum Rozengaarde brengt notariële kosten met zich mee en heeft 

mogelijk ook gevolgen in de fiscale sfeer (overdrachtsbelasting) afhankelijk van de verkoopvoorwaarden die 

destijds bij de overdracht van de gemeente Doetinchem aan Rozengaarde BV zijn gesteld. In het businessplan 

van 2017 ontbreekt een duidelijke onderbouwing van de gewenste eigendomsoverdracht aan de gemeente.  

 

Gemeenten hebben in algemene zin, uitsluitend maatschappelijk vastgoed in bezit omdat dit vastgoed als 

instrument wordt ingezet om beleidsdoelen te bereiken. Het hebben van vastgoed is voor gemeenten geen doel 

op zich. Veelal wordt voor gemeentelijk eigendom van maatschappelijk vastgoed gekozen om gepleegde 

investeringen te beschermen en maatschappelijke doelen te borgen. 

In de situatie van Sportcentrum Rozengaarde (en achterliggend Skyzone) wordt hier echter ook nu al aan 

voldaan. Sportcentrum Rozengaarde en Skyzone zijn weliswaar in eigendom bij Rozengaarde BV maar de 

gemeente Doetinchem is op haar beurt 100% eigenaar van de BV, waarmee dus ook de eigendom van de 

betrokken accommodaties bij de gemeente berust. Overdracht van de eigendom van de BV naar de gemeente is 

derhalve niet noodzakelijk, brengt onnodige inspanningen en financiële consequenties met zich mee en is vanuit 

de bedrijfsvoering van SBD niet gewenst. 

 

Geadviseerd wordt de eigendom van Sportcentrum Rozengaarde en Skyzone binnen SBD te laten berusten.  

 

6.1.2 Eigendom gemeentelijke binnensportaccommodaties 
De gemeentelijke binnensportaccommodaties (2 sporthallen, 1 sportzaal en 9 gymnastieklokalen) zijn in 

eigendom bij de gemeente Doetinchem. Om de gemeente te ontzorgen en SBD te versterken is het wenselijk ook 

deze eigendom over te dragen aan SBD. Het sportbedrijf heeft echter de nodige ambities die voortkomen uit de 

integratie van de verschillende taken op het gebied van sport en bewegen en zal de eerste jaren met name in 

moeten zetten op het maken van verbindingen en versterkingen in de eigen bedrijfsvoering. Daarom is het 

wenselijk de eigendomsoverdracht van de gemeentelijke binnensportaccommodaties op een later moment te 

laten plaatsvinden. Hierbij is het uitgangspunt dat de eigendomsoverdracht plaatsvindt op basis van een verkoop 

regulerend beding zodat een symbolische koopsom – onder economische waarde – mag worden gehanteerd en er 

nagenoeg geen overdrachtsbelasting verschuldigd is.  

Tot aan het moment van eigendomsoverdracht worden de gemeentelijke binnensportaccommodaties op basis van 

een huurovereenkomst (zie bijlage 10) door de gemeente Doetinchem aan het SBD beschikbaar gesteld.  

 

Geadviseerd wordt na een periode van 3 jaar waarin SBD de gelegenheid heeft zich te ontwikkelen, 
de eigendomsoverdracht van de gemeentelijke binnensportaccommodaties te effectueren, mede op 
basis van een verkoop regulerend beding. Tot dit tijd worden de betreffende accommodaties via een 
huurovereenkomst door de gemeente Doetinchem aan SBD ter beschikking gesteld. 
 
6.1.3 Beheer, exploitatie en eigendom gemeentelijke buitensportaccommodaties 
Zoals in de vorige paragraaf al is aangegeven wordt er van uit gegaan dat het SBD ongeveer 3 jaar tijd nodig 

heeft om tot volledige ontwikkeling te komen conform de gemeentelijke opdracht en de eigen ambities zoals die 
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in voorliggende beslisdocument staan opgenomen. In dat kader is het wenselijk de opdracht tot beheer en 

exploitatie van de gemeentelijke buitensportaccommodaties op te schorten naar een tweede fase en de huidige 

situatie van beheer en exploitatie (op basis van een gemeentelijke opdracht aan Buha) vooralsnog ongewijzigd 

voort te zetten. In het 3e jaar van het geoperationaliseerde sportbedrijf, kan mede op basis van behaalde 

resultaten en de samenwerkingservaringen tussen de gemeente Doetinchem en SBD, worden besloten de 

gemeentelijke opdracht uit te breiden naar het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke 

buitensportaccommodaties. Het al dan niet overdragen van de eigendom daarvan kan dan als een van de 

beslispunten nader worden uitgewerkt.  

 

Geadviseerd wordt om een gemeentelijke opdracht tot overname van eigendom, het beheer en de 
exploitatie van de gemeentelijke buitensportaccommodaties eerst in het 3e jaar van het 
geoperationaliseerde sportbedrijf uit te werken en eventueel te operationaliseren.  

6.2 Groot onderhoud en investeringen 
Het groot onderhoud aan Sportcentrum Rozengaarde en Skyzone behoort in de bestaande situatie al tot de eigen 

verantwoordelijkheden van Rozengaarde BV. Deze situatie gaat ongewijzigd mee naar het Sportbedrijf 

Doetinchem. Voor wat betreft het groot onderhoud aan en vervangingsinvesteringen in de gemeentelijke 

sporthallen, sportzaal en gymzalen ligt de situatie anders. Betreffende gemeentelijke binnensportvoorzieningen 

worden via een huurovereenkomst aan het SBD ter beschikking gesteld. In de huurovereenkomst is opgenomen 

dat met het in verhuur nemen van de gemeentelijke binnensportvoorzieningen tegelijkertijd de 

verantwoordelijkheid voor de regie op het groot onderhoud van deze voorzieningen door de gemeente (als 

eigenaar) bij het SBD wordt neergelegd. Hieraan is voor SBD de verplichting gekoppeld om voor de coördinatie 

op en uitvoering van groot onderhoud een samenwerking aan te gaan met Buha, Deze samenwerking krijgt vorm 

en inhoud op basis van een dienstverleningsovereenkomst (zie bijlage 5) die door SBD met Buha wordt 

afgesloten. Het gemeentelijke budget voor regievoering op groot onderhoud van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties gaat over naar het SBD die daarmee de dienstverlening van Buha kan financieren. 

Het gemeentelijke budget voor uit te voeren groot onderhoud aan, en het plegen van vervangingsinvesteringen in 

de gemeentelijke sporthallen, sportzaal en gymzalen blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheden.  

Het groot onderhoud aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties wordt uitgevoerd op basis van de 

bestaande meerjaren onderhoudsplannen die door Buha, onder regie van het SBD, elk kalenderjaar worden 

vertaald in jaarplannen onderhoud voor de individuele binnensportaccommodaties. De jaarplannen onderhoud 

voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties dienen, na instemming van het SBD, jaarlijks ook door de 

gemeente goedgekeurd te worden alvorens tot uitvoering daarvan wordt overgegaan.  

6.3 Huisvesting SBD 
Idealiter wordt een bedrijf gehuisvest onder één en hetzelfde dak. Dit werkt bevorderend voor onderlinge 

collegialiteit, het gemakkelijk leggen van interne verbindingen en formeren van projectteams, de 

organisatiecultuur en de binding van de medewerkers met de organisatie. Voor SBD is huisvesting onder één 

dak, zeker voor de eerstkomende jaren, niet aan de orde omdat Stichting Sportservice een huurverplichting heeft 

voor haar eigen huisvesting. Deze verplichting loopt nog 9 jaar. Daarnaast heeft een belangrijk deel van de 

medewerkers van SBD vooral een ambulante functie. Bijvoorbeeld beheerders van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties, sportbuurtcoaches en verengingsondersteuners zijn vooral in één van de 

accommodaties of in het sportveld actief.  

 

Voor het SBD wordt Sportcentrum Rozengaarde vooralsnog gekozen als hoofdvestiging. Daar vinden ook alle 

ondersteunende en administratieve processen plaats. Deze keuze wordt mede ingegeven doordat de directeur 

SBD tevens de teamleiders Sportcentrum Rozengaarde en Skyzone aanstuurt en derhalve vooral op die 

accommodaties aanwezig zal (moeten) zijn. De dislocatie van de verschillende bedrijfsonderdelen van het SBD 

brengt een extra uitdaging mee voor het MT van het SBD. Onder leiding van de directeur zal het MT zich zeer 

bewust moeten focussen en inzetten op het vormen van één organisatie, één organisatiecultuur en daarmee 

samenhangende bedrijfs- en werkprocessen. Het fysieke sportloket wordt idealiter gehuisvest op een locatie waar 

veel sportverenigingen al aanwezig zijn. Het is één van de startopgaven voor de directie van het SBD om te 

bepalen waar het sportloket vanuit de beoogde centrale functie het beste gesitueerd kan worden.   
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7. Financiële vormgeving 

7.1 Inleiding 
Zoals reeds eerder in dit beslisdocument voor SBD is geadviseerd wordt er van uit gegaan dat: 

- Rozengaarde BV middels een statutenwijziging wordt omgevormd tot SBD; 

- de eigendom van Sportcentrum Rozengaarde en Skyzone binnen SBD komt te liggen; 

- de gemeentelijke binnensportaccommodaties (2 sporthallen, 1 sportzaal en 9 gymnastieklokalen) op termijn 

(na 3 jaar) in eigendom worden overgedragen aan SBD; 

- de formatie behorende bij het beheer van en onderhoud aan sporthal De Pol blijft achter bij Buha. De 

bijdrage voor de uitvoering van deze activiteiten ad € 43.000,= komt ten bate van SBD maar Buha brengt 

deze kosten vervolgens wel bij SBD in rekening.  

 

Daarnaast worden voor de financiële vormgeving van de BV de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- SBD zal nadrukkelijk een bedrijfsmatige, maatschappelijke en commerciële doelstelling volgen waarbij 

overeenkomsten zullen gesloten gebaseerd op een risicodragende exploitatie; 

- door SBD zal met de gemeente een langjarigere overeenkomst (4 jaar) worden gesloten met een ‘vaste’ 

gemeentelijke exploitatiebijdrage; 

- verliezen in de exploitatie komen voor rekening van SBD en positieve resultaten van de exploitatie komen 

ten gunste van SBD; 

- zolang de binnensportaccommodaties eigendom zijn van de gemeente Doetinchem zal een op kostprijs 

gebaseerde huursom voor de ter beschikking gestelde accommodaties aan SBD in rekening worden gebracht 

terwijl SBD voor haar diensten een redelijke management-fee in rekening zal brengen. 

 

Zoals eerder in dit beslisdocument al is toegelicht zal de bedrijfsvoering van het SBD vooralsnog vrijgesteld van 

btw plaatsvinden en door de gemeente Doetinchem een beroep worden gedaan op de SPUK-regeling. 

7.2 Kapitaal, weerstandsvermogen en dividenduitkering 
 
7.2.1 Kapitaal en weerstandsvermogen 
Aan de hand van de afzonderlijke jaarrekeningen van Sportcentrum Rozengaarde, Rozengaarde Leisure 

(Skyzone) en Sportservice Doetinchem is bezien over welk eigen vermogen het SBD komt te beschikken. Bij 

navolgend gepresenteerde cijfers is gebruik gemaakt van de laatst beschikbare formeel vastgestelde 

jaarrekeningen van betrokken organisaties, hetgeen resulteert in peildatum ultimo 2019. 

 

Eigen vermogen ultimo 
2019 Rozengaarde Sportservice Totaal 

    

Sportcentrum       
Gestort en opgevraagd kapitaal 18.000  18.000 

Algemene reserve 1.211.381   1.211.381 

Skyzone      
Gestort en opgevraagd kapitaal 3   3 

Algemene reserve 116.229   116.229 

Sportservice     
Bestemmingsreserve   94.316 94.316 

Overige reserves  133.832 133.832 

Totaal eigen vermogen 1.345.613 228.148 1.573.761 

 

Het eigen vermogen van Rozengaarde gaat als gevolg van de statutenwijziging naar SBD onverkort over naar 

SBD. Rozengaarde Leisure (Skyzone) is in de bestaande situatie een volle dochter van Rozengaarde BV en ook 

deze situatie zet zich na statutenwijziging voort.  

 
Stichting Sportservice wordt na oprichting van het SBD door haar bestuur ontbonden. In de statuten van de 

stichting staat opgenomen dat na liquidatie van de stichting een mogelijk batig liquidatiesaldo zal worden 

bestemd voor een organisatie c.q. doel dat zoveel als mogelijk overeenkomt met het doel van Stichting 

Sportservice. SBD voldoet aan dit uitgangspunt. In fiscale wet- en regelgeving is echter vastgelegd dat een 

transactie van geldmiddelen van een stichting aan een besloten vennootschap wordt aangemerkt als een 

schenking waarover schenkbelasting is verschuldigd.  
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Om de betaling van schenkbelasting te voorkomen, wordt het positieve liquidatiesaldo van Stichting 

Sportservice aan de gemeente Doetinchem geschonken onder de bepaling dat deze schenking vervolgens door de 

gemeente Doetinchem in de vorm van een eenmalige extra bijdrage ter beschikking wordt gesteld aan het SBD. 

Omdat de gemeente Doetinchem is vrijgesteld van het betalen van schenkbelasting wordt hiermee een 

(onnodige) belastingverrekening voorkomen.  

7.3 Begroting SBD en gemeentelijke bijdrage 
7.3.1 Bestaande financiële situatie 
Aan de hand van de afzonderlijke begrotingen van Sportcentrum Rozengaarde (inclusief Skyzone), Sportservice 

Doetinchem en (een deel van) BuHa is op basis van peildatum 2020 op basis van de individuele begrotingen van 

betrokken partners de volgende gecombineerde begroting samengesteld. Hierbij is er van uitgegaan dat de 

gemeentelijke subsidiebijdragen ongewijzigd worden voortgezet als een geconsolideerde bijdrage van de 

gemeente aan het SBD. Binnen de administratie van het SBD zal echter wel op het niveau van de individuele 

accommodaties c.q. gesubsidieerde (sport- en beweeg) activiteiten, rekening en verantwoording worden afgelegd 

over de aanwending van de verschillende subsidiebijdragen.  

 

Begroting 2020 
Rozengaard

e Sportservice BuHa 
Gemeente 

Totaal 
      

Lasten          

Personeelslasten inclusief inhuur 906.000 909.000 252.000  2.067.000 

Afschrijvingen 381.000      381.000 

Rente 100.000      100.000 

Vervangingsbudget sport- en 

spelmateriaal inclusief onderhoud     52.000 

 

52.000 

Verzekeringen 121.000   12.000  133.000 

Energie 160.000   208.000  368.000 

Belastingen/Heffingen 47.000   40.000  87.000 

Huisvestingslasten   27.000    27.000 

Onderhoud/Vervangingen 187.000   108.000  295.000 

Schoonmaakkosten 99.000   51.000  150.000 

Inkopen horeca        0 

Overige kosten 86.000 116.000 81.000  283.000 

Huur binnensportaccommodaties    300.000 300.000 

Totaal lasten 2.087.000 1.052.000 804.000 300.000 4.243.000 

           

Baten          

Bijdrage gemeente Doetinchem 1.035.000 706.000 657.000  2.398.000 

Bijdrage gemeente Doetinchem 

vervanging sport- en 

spelmateriaal inclusief onderhoud     52.000 

 

52.000 

Bijdrage sporthalbeheer De Pol   43.000  43.000 

Verhaal Nutskosten   52.000  52.000 

Verhuur/Vergoedingen 1.037.000 346.000   300.000 1.683.000 

Totaal baten 2.072.000 1.052.000 804.000 300.000 4.228.000 

 

7.3.2 Geconsolideerde begroting Sportbedrijf Doetinchem 
Als de bestaande gegevens van de betrokken partners wordt omgezet naar een begroting voor SBD dan leidt dit 

tot het volgende beeld: 

 

Begroting 2021 (prijspeil 
2020) Totaal 

  

Lasten   

Personeelslasten inclusief inhuur 2.067.000 

Afschrijvingen 381.000 

Rente 100.000 

Vervangingsbudget sport- en 

spelmateriaal inclusief onderhoud 52.000 

Verzekeringen 133.000 

Energie 368.000 

Belastingen/Heffingen 87.000 
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Huisvestingslasten 27.000 

Onderhoud/Vervangingen 295.000 

Schoonmaakkosten 150.000 

Inkopen horeca 0 

Overige kosten 283.000 

Huur binnensportaccommodaties 300.000 

Totaal lasten 4.243.000 

    

Baten   

Bijdrage gemeente Doetinchem 2.413.000 

Bijdrage gemeente Doetinchem 

vervanging sport- en spelmateriaal 

inclusief onderhoud 52.000 

Bijdrage sporthalbeheer De Pol 43.000 

Verhaal Nutskosten 52.000 

Verhuur/Vergoedingen 1.683.000 

Totaal baten 4.243.000 

 
Om een goede vertaalslag naar de nieuwe situatie te maken dient de begroting op het gebied van de post 

‘personeelslasten inclusief inhuur’ aangepast te worden. 

In deze post bevindt zich in de bestaande situatie onder meer een post ad € 65.000,= (per jaar) voor de inkoop 

bedrijfsleiding Sportcentrum Rozengaarde. Deze post komt in de nieuwe situatie te vervallen en wordt 

vervangen door de structurele kosten die de benoeming van een directeur-bestuurder voor het SBD met zich 

meebrengt. De functie van directeur-bestuurder is op basis van het aanvullende salarishuis dat in concept voor 

SBD is ontwikkeld, gewaardeerd op schaal 14. Om tot een reële raming van kosten voor deze functionaris te 

komen is het maximum salaris van schaal 14 als uitgangspunt gehanteerd, vermeerderd met 8% vakantiegeld en 

30% aan werkgeverslasten. Dit mondt uit in een totale kostenpost voor de aanstelling van een directeur-

bestuurder van jaarlijks afgerond maximaal € 126.000,=. Rekening houdende met de vrijvallende € 65.000,= (de 

inkoop bedrijfsleiding vervalt) neemt de post ‘personeelslasten inclusief inhuur’ voor het SBD derhalve toe met 

€ 61.000,= (namelijk € 126.000,= minus € 65.000,=). Hierbij moet nog opgemerkt worden dat in de bestaande 

situatie de functie van directeur bestuurder van Rozengaarde BV en Skyzone BV wordt vervuld door een 

functionaris uit de ambtelijke organisatie van de gemeente Doetinchem bij wie de benodigde ureninzet voor deze 

taakvervulling vrij komen te vallen. 

Ander element in de post ‘personeelslasten inclusief inhuur’ wordt gevormd door de externe inhuur van diensten 

op het gebied van personeels- en salarisadministratie. Deze diensten omvatten onder meer het doen van aangiften 

loonbelasting, omzetbelasting, lonen, jaarafsluiting, opmaak jaarrekeningen, begeleiding accountantscontrole, 

opstellen maandelijkse financiële managementrapportages, deponeren van jaarstukken enzovoorts. De kosten 

voor deze werkzaamheden bedragen circa € 21.000,= per jaar. In de ontwikkelde organisatiestructuur voor SBD 

is als één van de uitgangspunten gehanteerd dat het SBD volledig zelfstandig moet kunnen functioneren, ook op 

financieel administratief gebied. In dat kader is een stafbureau Administratie en Ondersteuning opgenomen in 

het organogram waarbinnen bestaande administratief en ondersteunende medewerkers zijn geplaatst, maar 

waarvoor ook een teamleidersfunctie is meegenomen als vacature.  

 

Voor de exploitatiebegroting van SBD is er van uitgegaan dat de functie van teamleider Administratie en 

Ondersteuning (0,8 fte) wordt gewaardeerd op basis van schaal 10 van het ontwikkelde (concept) aanvullende 

salarishuis. Om de kosten hiervan te berekenen is uitgegaan van het maximumsalaris van deze schaal, 

vermeerderd met 8% vakantiegeld en 30% aan werkgeverslasten. Dit leidt tot een extra kostenpost van afgerond 

€ 73.000,=.  

 

Met de aanstelling van deze teamleider kan de externe inhuur van personeels- en salarisadministratie ad € 

21.000,= per jaar echter komen te vervallen. Omdat de werkzaamheden die door de teamleider Administratie en 

Ondersteuning ook ten behoeve van Rozengaarde Leisure BV (Skyzone) worden uitgevoerd, wordt 50% van 

deze kosten doorberekend aan Rozengaarde Leisure BV als gevolg waarvan de post personeelslasten inclusief 

inhuur voor het SBD derhalve toeneemt met € 26.000,= per jaar.   

Een ander aspect dat bijstelling van de begroting van het SBD vraagt, is de situatie met betrekking tot ICT. In de 

bestaande situatie maken zowel Sportcentrum Rozengaarde als Stichting Sportcentrum op ICT-gebied gebruik 

van dienstverlening en netwerken van de gemeente Doetinchem zonder dat hiervoor kosten in rekening worden 

gebracht. Voor hardware maakt Sportservice Doetinchem gebruik van faciliteiten die door het Graafschap 

College ter beschikking zijn gesteld. Het is één van de opdrachten aan de toekomstige directie van het SBD om 

deze situatie nader te analyseren en vervolgens daarop ICT-beleid te ontwikkelen. Vooralsnog zijn voor ICT 

géén extra kosten opgenomen in de begroting voor het SBD. 
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Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat er bij de opstelling van de begroting voor het SBD van is uitgegaan 

dat de tweejaarlijks uit te voeren Klanttevredenheidsonderzoeken (zie de Dienstverleningsovereenkomst tussen 

de gemeente en SBD) worden uitgevoerd door middel van opdrachten aan studenten. 

 

7.3.3 Gemeentelijke exploitatiebijdrage aan SBD op basis van gecorrigeerde begroting SBD 
Op basis van de in paragraaf 7.3.2 aangegeven wijzigingen in de personeelsbegroting van het SBD, dient de 

gemeentelijke exploitatiebijdrage te worden verhoogd met: 

- € 61.000,= zijnde de meerkosten die ontstaan uit de aanstelling van de directeur-bestuurder; 

- € 26.000,= zijnde de meerkosten die ontstaan uit de aanstelling van de teamleider Administratie en 

Ondersteuning. 

 

Gecorrigeerde begroting 
SBD 2021 (prijspeil 
2020) Totaal 

  

Lasten   

Personeelslasten inclusief inhuur 2.154.000 

Afschrijvingen 381.000 

Rente 100.000 

Vervangingsbudget sport- en 

spelmateriaal inclusief onderhoud 52.000 

Verzekeringen 133.000 

Energie 368.000 

Belastingen/Heffingen 87.000 

Huisvestingslasten 27.000 

Onderhoud/Vervangingen 295.000 

Schoonmaakkosten 150.000 

Inkopen horeca 0 

Overige kosten 283.000 

Huur binnensportaccommodaties 300.000 

Totaal lasten 4.330.000 

    

Baten   

Bijdrage gemeente Doetinchem 2.500.000 

Bijdrage gemeente Doetinchem 

vervanging sport- en spelmateriaal 

inclusief onderhoud 52.000 

Bijdrage sporthalbeheer De Pol 43.000 

Verhaal Nutskosten 52.000 

Verhuur/Vergoedingen 1.683.000 

Totaal baten 4.330.000 

 

Voorgaande leidt tot een structureel benodigde exploitatiebijdrage van de gemeente voor het Sportbedrijf 

Doetinchem ad € 2.500.000,= voor het jaar 2021, aangevuld met een gemeentelijke bijdrage voor de vervanging 

van sport- en spelmateriaal inclusief onderhoud. 

 

In de dienstverleningsovereenkomst waarin de gemeentelijke opdracht aan het SBD is vastgelegd, is opgenomen 

dat de gemeentelijke exploitatiebijdrage voor 4 jaar wordt overeengekomen, rekening houdende met een 

jaarlijkse indexering van de exploitatiebijdrage. In het derde jaar na oprichting van het SBD wordt de 

samenwerking, onder leiding van de gemeente Doetinchem in haar rol van opdrachtgever, geëvalueerd en wordt 

tevens gezamenlijk bezien in hoeverre de toegekende exploitatiebijdrage toereikend is gebleken of bijstelling 

(naar boven of naar beneden) behoeft.  

 

7.3.4 Eenmalige opstartkosten SBD 
Naast de reguliere exploitatiebegroting waarin de structurele kosten en opbrengsten inzichtelijk zijn gemaakt, 

heeft het SBD te maken met eenmalige opstartkosten. 

Deze kosten hebben onder meer betrekking op: 

- ontwikkelen logo en website voor Sportbedrijf Doetinchem; 

- ontwikkelen huisstijl en aanpassen bedrijfskleding; 

- ontwikkelen fysieke en digitale sportloket; 

- ontwikkelen communicatiestrategie en communicatiemiddelen. 
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Voorgesteld wordt hiervoor eenmalig een bedrag van € 75.000,= ter beschikking te stellen.  

7.4 Activa en passiva 
Alle activa ((waarde van)) bedrijfsbezittingen) van Rozengaarde BV blijft ongewijzigd binnen het SBD 

behouden. Er is immers geen sprake van een overdracht: door middel van een statutenwijziging wordt 

Rozengaarde BV omgevormd tot Sportbedrijf Doetinchem BV. Alle bedrijfsbezittingen van Sportservice 

Doetinchem BV dienen financieel gewaardeerd te worden om vervolgens overgedragen te kunnen worden aan 

het SBD.  

De passiva van Rozengaarde BV gaan onveranderd mee met de BV in haar omvorming tot Sportbedrijf 

Doetinchem BV. De passiva van Stichting Sportservice Doetinchem worden in het kader van de opheffing van 

deze stichting volledig opgeschoond.  

7.5 Weerstandsvermogen 
Bij start omvat het eigen vermogen van het SBD (uitgaande van peildatum 1 januari 2020) € 1.573.761,=. Voor 

het weerstandsvermogen en de bestemmingsreserves van het SBD zijn de volgende gemeentelijke spelregels van 

toepassing: 

a. in de begroting van het SBD wordt een analyse van het weerstandsvermogen opgenomen over de komende 

vier jaren. Daarin worden de belangrijkste financiële risico’s en de weerstandscapaciteit gekwantificeerd; 

b. de verhouding tussen de financiële risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit wordt uitgedrukt in een 

ratio voor het weerstandsvermogen. Voor de ratio geldt dat de ondernorm 0,8 en bovennorm 1,2 bedraagt. 

Beneden de ondernorm dienen maatregelen te worden genomen om de weerstandscapaciteit aan te vullen 

en/of de risico’s te beperken. Boven de norm geeft ruimte om de weerstandscapaciteit in te zetten voor 

andere doeleinden; 

c. de bestemmingsreserves en (egalisatie-)voorzieningen zijn onderbouwd door een actueel plan dat in de 

begroting van het SBD is opgenomen of als bijlage aan de begroting wordt toegevoegd; 

d. voor de activiteiten en budgetten waarvoor al bestemmingsreserves of (egalisatie-)voorzieningen zijn 

getroffen worden geen reserveringen gedaan in de algemene reserve. De bestemmingsreserves en 

voorzieningen dienen zo nodig als risicobuffer. 
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8 Controle, sturing en risicoanalyse 

8.1 Gewijzigde rollen en verhoudingen 
Door de vorming van Sportbedrijf Doetinchem en de keuze om een operationele directeur-bestuurder aan te 

stellen wordt er – ten opzichte van de huidige situatie in de relatie tussen de gemeente en Rozengaarde BV – een 

scheiding aangebracht in rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

In de rol van opdrachtgever is de gemeente verantwoordelijk voor het “wat en waarom”, het bepalen van 

kaders en het voeren van regie. SBD is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering (het hoe): op welke 

manier kan de gemeentelijke opdracht het beste worden uitgevoerd. 

 

Eén van de reden om te komen tot de oprichting van een sportbedrijf voor Doetinchem is gelegen in het grote 

maatschappelijke belang dat de betrokken accommodaties en opgedragen activiteiten vertegenwoordigen. Zowel 

bestuurlijk als vanuit de betrokken partners is aangegeven dat fundamentele gemeentelijke regie op (het gebruik 

en de kwaliteit van) de accommodaties gewenst is. Hiervoor heeft de gemeente Doetinchem de volgende 

instrumenten ter beschikking: 

 de rol van beleidsmaker; 

 de rol van opdrachtgever; 

 de rol als eigenaar/verhuurder van de gemeentelijke binnensportaccommodaties; 

 de rol als belangrijkste financier; 

 de rol van aandeelhouder. 

 

 

Rol gemeenteraad 

De rol van de gemeenteraad blijft nadat SBD is opgericht en operationeel is, strikt genomen dezelfde als in de 

bestaande situatie ten aanzien van Rozengaarde BV: 

- Kaderstelling (hoofdlijnen van beleid bepalen); 

- Controle en toezicht uitoefenen; 

- Volksvertegenwoordiging. 

Ten aanzien van het SBD kan de gemeenteraad sturing geven door middel van: 

- Het sport- en welzijnsbeleid alsmede het beleid voor het brede sociaal domein; 

- Het budgetrecht (waar het gaat om investeringen in de accommodaties waarvan de gemeente eigenaar is); 

- Het uitoefenen van toezicht en controle op het handelen van het college in zowel de rol van enig 

aandeelhouder van de BV als grootste opdrachtgever van de BV. 

 

Rol college 

Het college stuurt in de uitwerking van de kaders zoals die door de raad zijn vastgesteld, door toe te zien op 

naleving door SBD van de huurovereenkomst, de dienstverleningsovereenkomst en de 

dienstverleningsovereenkomst met Buha. Daarnaast neemt één lid van het college, niet-zijnde de wethouder 

sport, zitting in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en vervult de wethouder sport de rol van 

opdrachtgever, daarbij ondersteund door de ambtelijk accountmanager. Tot slot stuurt het college op het 

functioneren van het SBD door het hanteren van het algemeen gemeentelijk beleid (zoals de APV, para 

commerciële verordening, bestemmingsplan, evenementenbeleid, enzovoorts). 

 

Rol ambtelijke organisatie 

Ook voor de ambtelijke organisatie zijn goede instrumenten voorhanden om grip te houden op het functioneren 

van het SBD c.q. het functioneren van de accommodaties die tot de verantwoordelijkheid van het SBD behoren.  

 

 

De beleidsmedewerker sport oefent de rol van accountmanager ten aanzien van de opdracht aan het SBD uit. 

Deze accountmanager is ambtelijk belast met de inhoudelijke/beleidsmatige, juridisch/contractuele en financiële 

sturing en controle op het functioneren van het SBD en vormt het eerste aanspreekpunt voor het sportbedrijf. De 

accountmanager geeft ondersteuning aan zowel het college als de gemeenteraad in zaken die het functioneren 

van het SBD betreffen.  

De accountmanager is op strategische en tactisch niveau verantwoordelijk voor de uitvoering, handhaving en 

verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en het SBD. Monitoring, het concreet maken van behaalde 

resultaten en zo nodig het doen van aanbevelingen om het SBD bij te sturen vanuit de rol als gemeentelijk 

opdrachtgever hoort daar ook bij.  
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De samenwerking tussen de accountmanager en het SBD vindt zijn basis in de gemeentelijke opdracht 

(neergelegd in de dienstverleningsovereenkomst) en periodieke verslaglegging die het SBD aanlevert 

(managementrapportages, jaarrekeningen, uitslagen klanttevredenheidsonderzoeken en bijbehorende 

actieplannen, verslagen van bijeenkomsten met de gebruikersplatforms). 

8.2 Risicoanalyse 
Een gewogen besluit over de oprichting van Sportbedrijf Doetinchem vraagt om inzicht in de mogelijke risico’s. 

In deze paragraaf worden reële risico’s inzichtelijk gemaakt en wordt aangegeven in hoeverre daar sprake van 

zou kunnen zijn, dan wel op welke wijze in de uitwerking van het SBD waarborgen ter voorkoming van risico’s 

zijn opgenomen. Per gedefinieerd risico wordt een zogenaamde kans-klasse gehanteerd met bijbehorende kans-

waardering die als volgt is opgebouwd: 

 

Kans-
klasse 

Kans-waardering 

1 Onwaarschijnlijk dat dit plaatsvindt 

2 Mogelijk dat dit plaatsvindt 

3 Waarschijnlijk dat dit plaatsvindt 

4 Vrijwel zeker dat dit plaatsvindt 

 

8.2.1 Maatschappelijke risico’s 
 

Mogelijk risico Kans-
klass
e 

Toelichting op kans-waardering 

De oprichting van SBD 

leidt tot hoge tarieven 

1 De bestaande tarieven zijn als vaststaand uitgangspunt aan SBD meegegeven. 

De maatschappelijke tarieven mogen jaarlijks uitsluitend worden verhoogd met 

het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Deze afspraak is contractueel 

vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst 

Het maatschappelijk 

gebruik van de 

accommodaties wordt 

verdrongen door 

commerciële, meer 

profijtelijke activiteiten 

1 Het maatschappelijk gebruik van de betrokken accommodaties is goed geborgd. 

Dit ligt vast in zowel de gemeentelijke opdracht, de 

dienstverleningsovereenkomst als de huurovereenkomst voor de gemeentelijke 

binnensportvoorzieningen. Daarnaast oefent de gemeente toezicht en controle 

uit op de activiteiten van de BV in zowel de rol van opdrachtgever als de rol als 

aandeelhouder. Eventuele verdringing van maatschappelijk gebruik kan snel 

worden gesignaleerd en er bestaan voldoende instrumenten om dit een halt toe 

te roepen. 

Gebruikers worden niet 

gehoord door het SBD 

2 Hoewel niet op voorhand kan worden uitgesloten dat (een deel van de) 

gebruikers zich niet gehoord voelt, is er binnen de uitwerking van het SBD een 

voldoende aantal instrumenten opgenomen op basis waarvan gebruikers 

betrokken moeten worden en de gemeente zichzelf kan overtuigen over de wijze 

waarop het SBD met inbreng van gebruikers omgaat (jaarlijkse 

klanttevredenheidsonderzoeken, instellen gebruikersplatforms, overleggen van 

verslagen en te ondernemen acties aan de gemeente). 

De accommodaties zijn 

vaak gesloten 

1 In de opdracht aan het SBD is vastgelegd dat een maximale openstelling van de 

accommodaties het uitgangspunt moet zijn voor de bedrijfsvoering. In het 

bedrijfsplan/jaarplan dat het SBD jaarlijks aan de gemeente in haar rol van 

opdrachtgever voorlegt moet de openstelling van de accommodaties zijn 

opgenomen zodat de gemeente de gewenste maximale openstelling kan toetsen 

en controleren. 

Er bestaat geen 

draagvlak voor het SBD 

onder de medewerkers 

van Rozengaarde 

2 De medewerkers van Rozengaarde zijn trots op de resultaten die over de jaren 

heen met Sportcentrum Rozengaarde zijn geboekt en vrezen dat verliezen uit de 

exploitatie van te integreren partners het opgebouwde eigen vermogen van 

Rozengaarde zullen aantasten. Deze vrees komt voornamelijk voort uit de 

mogelijkheid dat de SaZa topsporthal wordt toegevoegd aan het SBD. De 

integratie van Stichting Sportservice, die beschikt over een bewezen gezonde 

bedrijfsvoering met dito financiële positie zou deze zorg weg dienen te nemen.  
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8.2.2 Financiële risico’s 
 

Mogelijk risico Kans-klasse Toelichting op kans-waardering 

Als de opdracht aan het 

SBD wijzigt brengt dit 

hoge kosten met zich 

mee 

2 Het kan zijn dat wijziging van de opdracht aan het SBD tot 

kostenverhoging leidt. Dit zal echter uitsluitend het geval zijn als de 

opdrachtwijziging als zodanig daar aanleiding toe geeft. Juist door te 

kiezen voor de dienstverleningsrelatie met het SBD en vanuit de positie 

als aandeelhouder, zijn optimale randvoorwaarden aanwezig om 

beleidswijzigingen relatief snel in de opdrachtverlening aan het SBD 

door te voeren zonder dat er langdurige (aanbestedings)processen 

doorlopen behoeven te worden. 

Het sportbesluit 

ontneemt het SBD c.q. 

de BV de mogelijkheid 

om btw-belast te 

presteren 

2 Dit is een reële mogelijkheid. Anno juli 2020 is het nog steeds niet 

duidelijk of de verzelfstandigde sportbedrijven en commerciële 

marktpartijen (zoals Sportfondsen en Optisport) duurzaam btw-belast 

mogen (blijven) presteren. Indien het SBD niet toegestaan wordt om 

btw-belast te presteren dat leidt dit tot een btw-nadeel voor de 

gemeente als opdrachtgever. Hierbij dient echter wel aangetekend te 

worden dat hierop al is geanticipeerd door Rozengaarde BV 

De 

exploitatieprognoses 

worden niet gehaald 

door het SBD 

3 Dit kan als gevolg van situaties die op dit moment niet zijn te voorzien 

tot een reële mogelijkheid behoren. Echter vanuit het partnership 

tussen de gemeente en het SBD is het de verwachting dat beide 

partners hier tijdig op zullen (bij)sturen. Ook van de Raad van 

Commissarissen wordt verwacht dat strikte sturing op 

bedrijfsresultaten wordt gegeven en de gemeente in haar rol als enig 

aandeelhouder in vroeg stadium wordt geïnformeerd over 

achterblijvende resultaten en de maatregelen die getroffen worden om 

tot verbetering te komen.  

Hieronder zijn de gevolgen van de Corona-crisis niet meegewogen. Op 

dit moment is niet te overzien in welke mate de Corona-crisis tot een 

incidenteel of structureel exploitatierisico leidt. 

 

8.2.3 Conclusie risicoanalyse 
Het streven is te komen tot een Sportbedrijf Doetinchem dat in staat is om het beheer en de exploitatie van de 

betrokken accommodaties en de activiteiten op het gebied van sport, bewegen en levensstijl efficiënt en effectief 

uit te voeren. Het maximeren van het maatschappelijk rendement vormt - samen met een verantwoorde 

beheersing van kosten - de kern van de gemeentelijke opdracht aan het SBD.  

 

De resultaten van de risicoanalyse wegend wordt geconcludeerd dat er sprake is van enkele gecalculeerde 

risico’s die echter in de vorm van contractuele afspraken zijn afgedekt en geneutraliseerd.  
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9 Implementatie en transitie 

9.1 Ontbinden Stichting Sportservice Doetinchem 
Na definitieve besluitvorming tot oprichting van het SBD door de gemeenteraad van Doetinchem en met 

instemming van Stichting Sportservice Doetinchem en Buha BV, kan Stichting Sportservice Doetinchem 

ontbonden worden. Uitgangspunt is dat alle activiteiten, medewerkers, eigendommen en financiële middelen 

door Stichting Sportservice Doetinchem worden overgedragen aan het SBD. Het liquidatiesaldo van de stichting, 

waarschijnlijk ter grootte van het eigen vermogen, wordt door de stichting geschonken aan de gemeente 

Doetinchem onder de voorwaarde dat dit bedrag als eenmalige uitkering aan het SBD ter beschikking wordt 

gesteld. Dit, zoals eerder in voorliggend beslisdocument is aangegeven, om schenkbelasting te voorkomen.  

 

Voordat Stichting Sportservice Doetinchem kan worden ontbonden, dienen alle medewerkers overgedragen te 

worden aan het SBD. In paragraaf 9.2 worden de in dit kader te ondernemen activiteiten concreet uitgewerkt. 

9.2 Transitieplan 
Om tot het operationaliseren van Sportbedrijf Doetinchem te komen dient een aantal activiteiten ondernomen te 

worden. Deze activiteiten laten zich toewijzen aan verschillende actoren, te weten Stichting Sportservice 

Doetinchem, Rozengaarde BV, Buha, de gemeente Doetinchem, (de beoogde) Raad van Commissarissen SBD 

en de (toekomstige) directie van SBD. Per actor worden navolgende de te ondernemen activiteiten nader 

inzichtelijk gemaakt. Uitgangspunt is dat de gepresenteerde activiteiten zoveel als mogelijk is in de periode 

oktober 2020 – december 2020 worden uitgevoerd en afgewikkeld.  

 

9.2.1 Acties Stichting Sportservice Doetinchem 
Om tot integratie binnen Sportbedrijf Doetinchem te kunnen komen zullen door Stichting Sportservice 

Doetinchem de volgende activiteiten ondernomen dienen te worden: 

 het bestuur van SSD neemt een formeel ontbindingsbesluit waaruit blijkt dat de activiteiten, medewerkers en 

eigendommen van SSD worden overgedragen aan Sportbedrijf Doetinchem met ingang van 1 januari 2021; 

 in het ontbindingsbesluit wordt opgenomen wie als vereffenaar optreedt namens SSD. De vereffenaar stelt de 

rekening en verantwoording op van de stichting, deponeert deze bij de KvK en maakt de ontbinding van SSD 

publiekelijk bekend. Na deponering bij de KvK moet de stichting een bewaarder aanwijzen die gedurende 

minimaal 7 jaar alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van SSD in bewaring neemt; 

 door de vereffenaar wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre er sprake is van mogelijke overlopende kosten en 

baten (van SSD naar SBD) en doet een voorstel hoe hiermee kan worden omgegaan. Tevens worden alle 

bedrijfsbezittingen van SSD door de vereffenaar gewaardeerd en wordt een voorstel gedaan voor de wijze 

waarop deze kunnen worden overgedragen aan SBD; 

 in het ontbindingsbesluit wordt tevens opgenomen dat het positieve liquidatiesaldo van SSD wordt 

geschonken aan de gemeente Doetinchem onder de voorwaarde dat betreffend saldo door de gemeente 

Doetinchem ten gunste wordt gebracht van Sportbedrijf Doetinchem; 

 alle contractpartners van SSD worden schriftelijk geïnformeerd over ontbinding van SSD en de integratie 

binnen Sportbedrijf Doetinchem. Als er sprake is van contracten die na 1 januari 2021 doorlopen, dan 

worden de partners van deze contracten schriftelijk verzocht akkoord te gaan met een overname van het 

contract door Sportbedrijf Doetinchem en toestemming daarvoor ook schriftelijk aan SSD te bevestiging; 

 alle medewerkers van SSD worden, ongeacht het type dienstverband, schriftelijk door SSD op de hoogte 

gebracht van het bestuursbesluit tot ontbinding in relatie tot de integratie binnen Sportbedrijf Doetinchem. In 

deze brief wordt aangegeven dat de overdracht van medewerkers plaatsvindt op basis van het uitgangspunt 

“mens volgt werk c.q. mens volgt functie”, voortzetting van het bestaande formele dienstverband en 

voortzetting van de arbeidsvoorwaarden uit de CAO sport bij ongewijzigd dienstverband. Tevens wordt in 

deze brief aangegeven dat de (toekomstige) directie van SBD uiterlijk op 1 november 2020 een 

aanstellingsbrief aan elke individuele medewerker van SSD zal voorleggen waaruit duidelijk blijkt op welke 

wijze de arbeidsaanstelling van betrokken medewerker binnen SBD zal worden voortgezet. In deze brief 

wordt tevens aanwijzing gegeven voor te volgen procedure als een medewerker het niet of niet geheel eens is 

met de voorgelegde aanstellingsbrief (zie protocol personele overname – bijlage 7). 

9.2.2 Acties Rozengaarde BV 
Om Sportbedrijf Doetinchem officieel van start te kunnen laten gaan op 1 januari 2021 dienen door Rozengaarde 

BV de volgende acties ondernomen te worden: 

 verkrijgen goedkeuring van de aandeelhouder (aandeelhoudersbesluit) tot aanpassing van de statuten van 

Rozengaarde BV; 
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 voor 1 januari 2021 laten passeren van de akte van statutenwijzing bij de notaris; 

 alle medewerkers van Rozengaarde BV en Rozengaarde Leisure BV worden, ongeacht het type 

dienstverband, schriftelijk op de hoogte gebracht van het aandeelhoudersbesluit tot de doorontwikkeling van 

Rozengaarde BV naar Sportbedrijf Doetinchem BV. In deze brief wordt aangegeven dat de doorontwikkeling 

van Rozengaarde BV naar Sportbedrijf Doetinchem géén gevolgen heeft voor de voortzetting van het 

bestaande formele dienstverband inclusief de bijbehorende arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de CAO 

WIZZ (voorheen CAO zwembaden).  

 

9.2.3 Acties Buha 
Door de directie van Buha dienen voor 1 januari 2021 de volgende activiteiten uitgevoerd te worden: 

 de medewerkers die taken vervullen in het kader van het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties worden schriftelijk geïnformeerd over de overdracht van deze taken aan 

Sportbedrijf Doetinchem BV. In deze brief wordt medegedeeld dat de medewerkers die betrokken zijn bij de 

uitvoering van deze taken worden overgedragen aan Sportbedrijf Doetinchem op basis van het uitgangspunt 

‘mens volgt werk c.q. mens volgt functie’ en dat deze overdracht plaatsvindt met behoud van het bestaande 

dienstverband en alle formeel vastgelegde arbeidsvoorwaarden.  Tevens wordt in deze brief aangegeven dat 

de (toekomstige) directie van SBD uiterlijk op 1 november 2020 een aanstellingsbrief aan betrokken Buha 

medewerker zal voorleggen waaruit duidelijk blijkt op welke wijze de arbeidsaanstelling van betrokken 

medewerker binnen SBD zal worden voortgezet. In deze brief wordt tevens aanwijzing gegeven voor te 

volgen procedure als een medewerker het niet of niet geheel eens is met de voorgelegde aanstellingsbrief (zie 

protocol personele overname – bijlage 7). 

 Voor 1 januari 2021 wordt de dienstverleningsovereenkomst groot onderhoud zoals die tussen Sportbedrijf 

Doetinchem en Buha wordt aangegaan formeel ondertekend.  

9.2.4 Acties Gemeente Doetinchem 
Zowel in de rol van aandeelhouder, opdrachtgever als in de rol van werkgever van een aantal betrokken 

personeelsleden dienen door de gemeente Doetinchem voor 1 januari 2021 de volgende acties ondernomen te 

worden: 

Vanuit de aandeelhoudersrol: 

 nemen van een goedkeuringsbesluit ten aanzien van de statutenwijziging van Rozengaarde BV naar 

Sportbedrijf Doetinchem BV; 

 nemen van een goedkeuringsbesluit ten aanzien van de ter benoeming voorgestelde kandidaten voor de Raad 

van Commissarissen SBD; 

 aanwijzen van een collegelid (niet zijnde de wethouder sport) die namens de gemeente Doetinchem de rol 

van aandeelhouder SBD op zich neemt; 

 organiseren van een eerste aandeelhoudersvergadering samen met de Raad van Commissarissen waarin het 

profiel voor de directeur-bestuurder van SBD wordt vastgesteld en afspraken worden gemaakt over de wijze 

waarop door de Raad van Commissarissen uitvoering zal worden gegeven aan de werving en selectie; 

 in het vierder kwartaal van 2020 op basis van een door de Raad van Commissarissen uit te brengen 

benoemingsvoorstel benoemen van een directeur bestuurder voor Sportbedrijf Doetinchem. 

 

Vanuit de opdrachtgeversrol: 

 definitief vaststellen van de beheer- en exploitatieovereenkomst (opdracht, exploitatiebijdrage), structurele 

vergoedingen (klanttevredenheidsonderzoeken, onderhoud binnensportaccommodaties, onderhoud en 

vervanging sport- en spelmateriaal), vertaling daarvan in een subsidiebeschikking en ondertekening van de 

beheer- en exploitatieovereenkomst; 

 definitief vaststellen van de huurovereenkomst voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties, de 

daarvoor te hanteren huursom en ondertekening van de huurovereenkomst voor 1 januari 2021. 

 

Vanuit de werkgeversrol: 

 alle medewerkers die door de gemeente zijn gedetacheerd bij Sportcentrum Rozengaarde BV worden 

schriftelijk door de gemeente op de hoogte gebracht van de doorontwikkeling van Rozengaarde BV naar 

Sportbedrijf Doetinchem BV. In deze brief wordt aangegeven dat de doorontwikkeling van Rozengaarde BV 

naar Sportbedrijf Doetinchem géén gevolgen heeft voor de voortzetting van de bestaande afspraken met 

betrekking tot de detachering van betrokken medewerkers.  

9.2.5 Acties (beoogde) Raad van Commissarissen Sportbedrijf Doetinchem 
Ook voor de (beoogde) Raad van Commissarissen is er direct na besluitvorming over SBD een aantal activiteiten 

te ondernemen die nodig zijn om SBD op 1 januari 2021 te kunnen operationaliseren. Deze betreffen: 
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 deelnemen aan de aandeelhoudersvergadering SBD waarin het functieprofiel voor de directeur bestuurder 

wordt vastgesteld en wordt besloten op welke wijze de Raad van Commissarissen de werving en selectie (in 

samenwerking met de (beoogde) adjunct directeur gaat uitvoeren; 

 in gang zetten van de werving en selectie voor de directeur bestuurder, zodanig dat de selectiegesprekken 

uiterlijk medio oktober 2020 kunnen plaatsvinden; 

 uiterlijk 1 november 2020 aan de aandeelhouder van SBD verslag uitbrengen van de resultaten van de 

werving en selectie voor de directeur bestuurder en het doen van een benoemingsvoorstel. 

9.2.6 Acties en opdracht directie Sportbedrijf Doetinchem 
Zoals eerder al in dit beslisdocument is aangegeven er ligt voor de directie van SBD een flinke uitdaging voor de 

boeg. Deze uitdaging laat zich vertalen in acties voorafgaand aan het operationaliseren van SBD en een concrete 

opdracht aan de directie nadat Sportbedrijf Doetinchem is opgericht. Omdat er na het raadsbesluit op 24 

september 2020 nog slechts 2,5 werkbare maanden resten voor 1 januari 2021 waarbinnen ook de werving en 

selectie van de directeur bestuurder moet plaatsvinden, zijn de acties voor 2020 beperkt tot de expliciet 

noodzakelijk te ondernemen activiteiten om met SBD van start te kunnen gaan. Alle andere acties die uit de 

oprichting van SBD voortvloeien zijn meegenomen in een concrete opdracht aan de directie van SBD. 

 
Te ondernemen acties voor 1 januari 2021 (feitelijk voor 20 december 2020)  

 vaststellen van de structuur van de uitvoeringsorganisatie van SBD, werkprocessen, werkstructuren en te 

beleggen (uitvoerings-)verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierbij spreekt de directie zich ook uit over 

de vraag op welke wijze de samenwerking tussen SBD en Skyzone het meest efficient en effectief binnen 

werkprocessen kan worden ingebed; 

 op basis van de organisatiestructuur, het plaatsingsplan en van toepassing zijnde afspraken ten aanzien van 

arbeidsvoorwaarden opstellen van individuele formele aanstellingsvoorstellen voor alle betrokken 

personeelsleden. Deze aanstellingsvoorstellen moeten voor 1 november 2020 aan de betrokken medewerkers 

beschikbaar worden gesteld met het verzoek om het voorstel te accepteren. Voor deze termijn is gekozen 

zodat er ook nog voldoende tijd beschikbaar is voor het voeren van toelichtende gesprekken of het eventueel 

doorlopen van een bezwaarprocedure zoals opgenomen is in het Protocol Personele overname (bijlage 7); 

 het opstarten van overleg met alle medewerkers over de oprichting van een Ondernemingsraad en het proces 

dat hiertoe gevolgd gaat worden. De voorbereiding dient plaats te vinden in 2020. De daadwerkelijk 

verkiezingen voor en oprichting van de Ondernemingsraad kan worden doorgeschoven naar Q1 van 2021; 

 samen met de gemeente Doetinchem in de rol van opdrachtgever, definitief vaststellen van de beheer- en 

exploitatieovereenkomst, huurovereenkomst en bijbehorende budgetten; 

 overleg met en aansturing van accountant voor de opstelling van een nieuwe startbalans; 

 werven en selecteren van een teamleider Administratie en Ondersteuning; 

 voorbereiden van interne en externe communicatie over het operationaliseren van Sportbedrijf Doetinchem. 

 

Te ondernemen acties in Q1 – 2021 

 ontwikkelen nieuw logo en nieuwe website voor SBD; 

 aanschaffen bedrijfskleding SBD voorzien van nieuwe logo. 

 
Opdracht aan de directie voor 2021 
Natuurlijk is de directie van SBD belast met het geven van sturing aan de bedrijfsvoering van SBD en 

eindverantwoordelijk voor een goede uitvoering van de gemeentelijke opdracht binnen de inhoudelijke en 

financiële kaders die daar door de gemeente bij gesteld zijn. 

Voor het overgangsjaar 2021 wordt in aanvulling daarop de volgende concrete opdracht aan de directie 

meegegeven. 

 

Sportloket Doetinchem 

Eén van de belangrijkste redenen om tot oprichting een sportbedrijf voor Doetinchem te komen is het tot stand 

brengen van 1 sportloket voor inwoners, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en derden. Zoals in dit 

beslisdocument is aangegeven kan SBD niet in één gebouw/op één locatie gehuisvest worden. Het sportloket 

vormt een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke opdracht en is te typeren als een succesfactor voor het 

imago dat SBD zal verkrijgen. Daarom wordt de directie van SBD meegegeven om uiterlijk aan het einde van 

het eerste kwartaal van 2021 daadwerkelijk het sportloket operationeel te hebben. Dat wil zeggen: er is een plek 

gekozen voor de fysieke situering van het sportloket, het digitale sportloket is ingericht en functioneert, er heeft 

overleg plaatsgevonden met Buha over de integratie van informatie over buitensport binnen het sportloket en de 

communicatie over de aanwezigheid en het functioneren van het sportloket vindt uiterlijk eind maart 2021 plaats. 

 

Verder uitwerken en vaststellen aanvullend salarishuis SBD 



 35 

Onderdeel van de bijlagen van voorliggend beslisdocument is een concept voorstel voor een door SBD, in 

aanvulling op de CAO WIZZ te hanteren salarishuis voor functies die zijn gewaardeerd met schaal 10 of hoger. 

Dit aanvullend salarishuis is een belangrijk instrument voor de directie SBD om te borgen dat er binnen SBD 

volledige transparantie bestaat over functiewaardering en salarisstructuren maar ook om een goede positie op de 

arbeidsmarkt in te kunnen nemen (aantrekkelijke werkgever). De directie van SBD wordt geacht op basis van 

deze achtergrondgedachte het voorgestelde aanvullende salarishuis nader op merites te beschouwen en zo nodig 

aan te passen. Vervolgens zal de directie over het aanvullend salarishuis zowel overeenstemming met de OR als 

met de Raad van Commissarissen dienen te verkrijgen.  

 

Samen met de medewerkers uitschrijven van OR-verkiezingen en oprichting van de OR 
Om medezeggenschap binnen SBD goed te borgen zal de directie in samenwerking met de medewerkers zorgen 

voor het organiseren van een OR verkiezing en de oprichting van een OR. 

 

SBD is méér dan de som der delen 
Sportbedrijf Doetinchem is veel meer dan alle de optelling van de doelen, taken, activiteiten, middelen en 

mensen van de betrokken partners. Of kan in elk geval veel meer dan dat zijn!  

Het resultaat van die rekensom zal echter niet als ‘vanzelf’ bereikt worden, maar vraagt gerichte inspanning van 

de directie en vervolgens van alle medewerkers. Wellicht dient op dit deel van de opdracht aan de directie wel de 

meeste focus te liggen. Van de directie wordt met name in het eerste exploitatiejaar maar natuurlijk ook in de 

jaren daarna, verwacht dat: 

 er een heldere operationele bedrijfsstrategie wordt geformuleerd waarin de hardware van SBD (de 

accommodaties, het beheer, het onderhoud) onlosmakelijk wordt verbonden met de software van SBD 

(programmering, activiteiten, evenementen, dienstverlening) die wordt gedeeld met alle medewerkers en 

waardoor medewerkers worden geënthousiasmeerd om hun bijdrage te leveren; 

 in stijl van leidinggeven wordt geïllustreerd dat SBD één bedrijf vormt waarbinnen een ‘wij’/’zij’-cultuur 

niet aan de orde is en ook niet wordt getolereerd; 

 in te organiseren werkprocessen de kracht van medewerkers van verschillende onderdelen van de organisatie 

met elkaar wordt verbonden zodat de meerwaarde van SBD op de werkvloer wordt gevoeld en ervaren en 

inzicht in elkaars kwaliteiten toeneemt; 

 behaalde successen, maar ook tegenvallers, die worden geboekt met een organisatieonderdeel met alle 

medewerkers worden gedeeld; 

 elke medewerker van SBD dezelfde kwaliteit van gastheerschap en dienstverlening nastreeft; 

 er gedurende het eerste exploitatiejaar minimaal 3 activiteiten worden georganiseerd die tot doel hebben de 

saamhorigheid te vergroten en bijdragen aan het realiseren van de gewenste, positieve en sportieve 

bedrijfscultuur binnen SBD.  
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Bijlage 1 Reglement Raad van Commissarissen SBD 

Artikel 1 – Algemeen 
1. Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de RvC op ……………………….  

Door ondertekening verklaren de aandeelhouder, de voorzitter namens de RvC en de directeur-bestuurder 

met de inhoud ervan akkoord te gaan.  

2. Dit reglement kan te allen tijde door de RvC worden gewijzigd nadat daarover met de aandeelhouder overleg 

is gevoerd en toestemming is verkregen. 

3. Indien dit reglement bepalingen bevat die in strijd zijn met de wet en/of de statuten van het SBD  prevaleren 

de desbetreffende bepalingen in de wet en/of de statuten.  

4. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zullen de RvC en de directeur-bestuurder voor hun functioneren 

als uitgangspunt hanteren de algemene beginselen van “goed en eerlijk bestuur” zoals neergelegd in de 

Nederlandse Corporate Governance Code. Hierin zijn ook de verhoudingen tussen bestuurder(s), de RvC en 

de aandeelhouder(s) geregeld. 

5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC welke opgenomen 

wordt in het jaarverslag.  

Artikel 2 – Samenstelling en benoeming leden RvC 
1.  De leden van de RvC worden benoemd, geschorst en ontslagen door de aandeelhouder.  

2. Bij toekomstige vacatures zal de RvC zorgdragen voor een voordracht van een kandidaat c.q. kandidaten aan 

de aandeelhouder. Benoeming zal te allen tijde door de aandeelhouder plaatsvinden.  

3. De leden van de RvC kiezen zelf uit hun midden een voorzitter en een secretaris.  

4. Bij de samenstelling van de RvC wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en 

 ervaring, affiniteit met de doelstellingen en de (bedrijfs)activiteiten van het SBD en met spreiding van 

deskundigheden en achtergronden. Bij de benoeming van de leden in de RvC wordt in acht genomen de 

profielschets als omschreven in artikel 3. De directeur-bestuurder van het SBD wordt door de RvC gehoord 

omtrent een voorgenomen voordracht c.q. benoeming. Tevens wordt de ondernemingsraad in de gelegenheid 

gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming. 

5. Bij het ontstaan van een vacature stelt de RvC de specifieke profielschets voor de betreffende vacature op. 

Deze profielschets dient concreet de eigenschappen, kennis en vaardigheden te omschrijven die benodigd 

zijn voor het vervullen van de betreffende vacature.  

6. Ingeval de vacature de ondernemingsraadzetel in de RvC betreft, deelt de directeur-bestuurder aan de 

ondernemingsraad mee wanneer de zetel in de RvC vrijkomt. Bij deze mededeling verstrekt de directeur-

bestuurder een afschrift van de door de RvC vastgestelde profielschets. Tevens wordt de ondernemingsraad 

daarbij uitgenodigd een voordracht te doen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de door de RvC 

vastgestelde profielschets. Voorts worden in goed overleg met de ondernemingsraad afspraken gemaakt over 

de procedure die bij de werving van de voor te dragen kandidaat zal worden gevolgd.  

7. De voordracht van de kandidaat door de ondernemingsraad dient binnen twee maanden na de onder punt 6 

bedoelde uitnodiging te worden gedaan. De kandidaatstelling voor een lid van de RvC geschiedt schriftelijk 

onder overlegging van de motivatiebrief en het curriculum vitae van de kandidaat. De RvC toetst de 

voorgedragen kandidaat aan de vastgestelde profielschets.  

8. Leden van de RvC mogen geen bestuurlijke-, arbeidsrechtelijke-, adviserende-, familiaire- of zakelijke 

binding met de gemeente Doetinchem hebben. 

Artikel 3 – Profiel van de RvC 
1.  De RvC bestaat uit vijf personen. 

2. De leden van de RvC dienen bij voorkeur in Doetinchem woonachtig te zijn of aantoonbare binding met 

 Doetinchem of de regio te hebben. 

3.  Elk lid van de RvC heeft ongeacht specifieke kennis en vaardigheden, affiniteit met sport, bewegen en het 

sociale domein en onderschrijft de maatschappelijke doelstelling van het SBD. 

4. Idealiter beschikt de RvC gezamenlijk over kennis en ervaring op het gebied van: 

-  Sport- en/of leisure-sector; 

- Financiën; 

- PR Marketing; 

- Human Resource Management/Organisatieontwikkeling; 

- Juridische Zaken. 

 Aanvullingen kunnen nog zijn: 

- (Maatschappelijk) Vastgoed; 

- Fiscaliteit; 
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- Lokaal bestuur; 

- Horeca/facility management; 

- Evenementen. 

5.   De RvC dient in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van de directeur-bestuurder te zijn op 

 strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de RvC op specifieke deelterreinen adviseur en 

sparringpartner kunnen zijn. Dit vereist dat de RvC in zijn geheel beschikt over goed analytisch inzicht en 

zich positief-kritisch ten opzichte van de directeur-bestuurder opstelt. Voorts is de RvC zich bewust van zijn 

rol en verantwoordelijkheid om onafhankelijk en op afstand toezicht te houden en hierover verslag te doen 

aan de aandeelhouder.  

Artikel 4 – Informatieverstrekking 
1.  De directeur-bestuurder verschaft de RvC tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke 

gegevens.  Periodiek bespreekt de RvC dit met de directeur-bestuurder.  

2.  De RvC ontvangt tijdig en regelmatig van de directeur-bestuurder schriftelijke informatie en gegevens 

omtrent omzet, margeontwikkeling, kosten, resultaten, investeringen, externe financiering, personeelsbeleid, 

voortgang van projecten, incidenten die mogelijk de reputatie van het SBD kunnen schaden, en andere 

belangrijke aangelegenheden.  

3.  Voorts zal de directeur-bestuurder de RvC op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in de markt 

en de branche.  

4.  De informatieverstrekking zal steeds plaatsvinden, zodra de directeur-bestuurder daartoe aanleiding aanwezig 

acht en dient voorts te geschieden indien de RvC of zijn voorzitter hierom verzoekt.  

5. Ten minste eenmaal per kwartaal zal de directeur-bestuurder de RvC een schriftelijke tussentijdse rapportage 

(kwartaalrapportage) verstrekken, waarin in financieel opzicht de resultaten van het SBD worden 

weergegeven en daar, waar deze afwijken van het budget en het jaarplan, van een toelichting worden 

voorzien. Deze rapportage zal steeds in de vergadering van de RvC worden besproken.  

6. Naast de kwartaalrapportage zal de directeur-bestuurder de RvC periodiek informeren over realisering van de 

strategie en de ondernemingsdoelstellingen van het SBD, alsmede over de interne beheersingssystematiek en 

het risicoprofiel van het SBD.  

Artikel 5 – Benoeming, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder 
1.  Onverminderd het bepaalde in de statuten van het SBD omtrent benoeming en ontslag van de 

 directeur-bestuurder is de RvC bevoegd de directeur-bestuurder te schorsen en voor ontslag aan de 

aandeelhouder voor te dragen.  

2.  Een voorstel tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder dient met redenen te zijn omkleed. Voordat 

het voorstel tot schorsing of ontslag door de RvC wordt behandeld wordt de directeur-bestuurder door de 

RvC gehoord.  

3.  De RvC stelt – in geval van een voorstel tot schorsing of ontslag – de directeur-bestuurder in de gelegenheid 

om zijn standpunt toe te lichten in de vergadering van de RvC. Betrokkene kan zich laten vergezellen door 

een advocaat. Het niet verschijnen van de directeur-bestuurder vormt geen belemmering voor het nemen van 

een besluit over een voorstel tot schorsing of ontslag aan de aandeelhouder.  

4. De ondernemingsraad wordt – overeenkomstig artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) – in 

de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van de 

directeur-bestuurder.  

Artikel 6 – Functioneren en honoreren van de directeur-bestuurder 
1.  Aan het begin van het kalenderjaar stelt de RvC de prestatiedoelstellingen van de directeur-bestuurder vast  

na hierover overleg te hebben gepleegd met de directeur-bestuurder. Aan het einde van het kalenderjaar 

beoordeelt de RvC in hoeverre is voldaan aan de vooraf vastgestelde prestatiedoelstellingen van de directeur-

bestuurder. 

2. Ten minste eenmaal per jaar vindt overleg tussen de RvC en de directeur-bestuurder plaats omtrent het 

functioneren, de honorering en overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder, en over gewenste 

bijscholing of training van de directeur-bestuurder. Van dit overleg wordt een beknopt schriftelijk verslag 

gemaakt.  

Artikel 7 – Taken en bevoegdheden van de RvC 
1. De RvC is belast met en verantwoordelijk voor het houden van toezicht en het uitoefenen van toezicht op het 

functioneren van zowel de directeur-bestuurder als het SBD in brede zin en geeft de directeur-bestuurder 

gevraagd en ongevraagd advies. 

2. Het toezicht van de RvC bestaat op hoofdlijnen uit: 
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- Het kritisch volgen van het functioneren van zowel de directeur-bestuurder als het SBD waarbij evenredige 

aandacht uitgaat naar de maatschappelijke doelstelling en een financieel gezonde bedrijfsvoering. 

- Het bespreken van strategische ontwikkelingen en de invloed daarvan op de meerjarige strategie van het 

SBD. 

- Het beoordelen van de financiële verslaglegging waarvoor de RvC ook ter zake kundige derden kan 

inschakelen. 

- Het tweemaal per jaar bijwonen (door een RvC-vertegenwoordiger) bijwonen van de overlegvergadering 

tussen de directeur-bestuurder en de ondernemingsraad van het SBD (WOR). 

3. De RvC is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn 

waaronder het onthouden van goedkeuring aan voorgenomen besluiten van de directeur-bestuurder.  

4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van het SBD. 

5. Onverminderd hetgeen hierover elders in dit reglement of de statuten van het SBD is bepaald, bespreekt de 

RvC ten minste eenmaal per jaar:  

- De visie, missie en strategie van het SBD. 

- De opzet en werking van de interne risicobeheersings-en controlesystemen. 

- De naleving van wet- en regelgeving. 

- De inrichting en het functioneren van de managementstructuur. 

- Het integriteitsbeleid en de waarden van de onderneming, alsook de wijze waarop dit binnen het SBD 

gestalte krijgt.  

6. De RvC legt verantwoording af aan de aandeelhouder. 

Artikel 8 – Taken van de voorzitter van de RvC 
1. Door de voorzitter van de RvC dienen op hoofdlijnen de volgende taken te worden uitgevoerd:   

 - De voorzitter is in het bijzonder belast met de communicatie met de directeur-bestuurder en bespreekt 

regelmatig de gang van zaken in het SBD met de directeur-bestuurder.  

 - Voorts ziet de voorzitter toe op een goede onderlinge verstandhouding binnen de RvC en een open 

gedachtewisseling en standpuntbepaling in de RvC. 

 - De voorzitter van de RvC bereidt met de directeur-bestuurder de vergaderingen van de RvC voor. 

 - Is voorzitter van de RvC-vergaderingen. 

 - Ziet er op toe dat de directeur-bestuurder de RvC voorziet van adequate informatie om een beeld en oordeel 

te kunnen vormen van het functioneren van het SBD. 

 - Verdeelt taken binnen de RvC. 

 - Houdt eenmaal per jaar een evaluatie met de RvC over het eigen functioneren. 

 - Beoordeelt samen met de RvC jaarlijks de directeur-bestuurder. 

 - Ziet toe op de financiële verslaglegging en het voldoen aan relevante wet- en regelgeving daaromtrent. 

 - Voert samen met de directeur-bestuurder overleg met de aandeelhouder over het functioneren (c.q. de 

   maatschappelijke en financiële resultaten) van het SBD. 

Artikel 9 – Onverenigbaarheden 
1.  Indien een lid van de RvC voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid met andere belangen zou kunnen 

optreden, stelt hij de voorzitter van de RvC hiervan terstond in kennis. Tenzij dit lid van de RvC besluit 

direct af te treden, zal de voorzitter vervolgens na overleg met het betrokken lid van de RvC vaststellen of 

consultatie van de volledige RvC wenselijk is. Betreft dit de voorzitter zelf, dan wordt hij voor de toepassing 

van deze bepaling vervangen door de vicevoorzitter van de RvC.  

2.  Indien de RvC van oordeel is dat sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke 

oplossing gevonden kan worden, dan werkt het desbetreffende lid van de RvC aan deze oplossing mee.  

3.  Indien de RvC van oordeel is dat sprake is van een structurele onverenigbaarheid, dan treedt het betrokken 

lid van de RvC af.  

Artikel 10 – Zittingsperiode 
1. Leden van de RvC worden benoemd voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming 

voor nog eens vier jaar. Herbenoeming is geen automatisme en wordt steeds zorgvuldig en in samenspraak 

met de bestuurder en aandeelhouder overwogen.  

2. De RvC stelt een rooster van aftreden op. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden wordt met name 

gelet op de continuïteit van de RvC.  

3. Een lid van de RvC treedt tussentijds af in geval van onvoldoende functioneren, structurele verschillen van 

inzicht over het te voeren beleid, onverenigbaarheid van belangen, of wanneer dit anderszins naar het oordeel 

van de RvC is geboden.  
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4. Indien sprake is van tussentijds openvallen van plaatsen in de RvC, voorziet de RvC zo spoedig mogelijk in 

de vacature(s). Tussentijds benoemde leden van de RvC nemen op het rooster van aftreden de plaats in van 

hen, die zij vervangen. 

Artikel 11 – Vergaderingen RvC 
1. Ten minste vier keer per jaar wordt een vergadering gehouden.  

2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht.  

3. Wanneer één of meer leden van de RvC en/of de directeur-bestuurder dit nodig acht(en) dat een vergadering 

wordt gehouden kan hij/kunnen zij de voorzitter onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een 

vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan is/zijn de 

verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering 

bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de 

vergadering niet binnen drie weken na indiening van het verzoek wordt gehouden.  

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de 

voorzitter.  

5. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste tien dagen, waarbij de dag van de 

oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.  

6. De oproeping geschiedt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en 

de te behandelen onderwerpen. Tevens worden hierbij alle vergaderstukken en voorgestelde besluiten 

bijgevoegd. 

7. De voorzitter, en bij diens ontstentenis de vicevoorzitter van de RvC, leidt de vergaderingen.  

8. Leden van de RvC zijn bevoegd voorstellen ter behandeling in de vergadering in te dienen. Voor zover 

indiening bij de voorzitter plaatsvindt nadat de oproeping reeds is verzonden, komen zij slechts voor 

behandeling in aanmerking indien alle leden van de RvC ter vergadering aanwezig zijn en met de 

behandeling daarvan instemmen.  

9. Ieder lid van de RvC is bevoegd tijdens de vergadering voorstellen te doen aangaande de te behandelen 

agenda, de volgorde van de behandeling van onderwerpen en de orde van de vergadering.  

10. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.  

11. Zijn ter vergadering alle leden van de RvC aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de 

orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven 

voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.  

12. Van hetgeen besproken en besloten is, worden notulen gemaakt. De notulen van de vorige vergadering 

worden in de eerstvolgende vergadering door de RvC vastgesteld.  

13. Vergaderingen van de RvC worden bijgewoond door de directeur-bestuurder, tenzij de RvC te kennen heeft 

gegeven zonder de directeur-bestuurder te willen vergaderen. De directeur-bestuurder heeft het recht om in 

de vergadering het woord te voeren.  

14. Al dan niet tijdens een van zijn vergaderingen vergadert de RvC ten minste eenmaal per jaar buiten de 

aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de RvC en 

de directeur-bestuurder te evalueren, met inbegrip van onder meer opvolgings- en beloningskwesties. 

15. De secretaris/een door het bestuur aangewezen medewerker draagt zorg voor het archief van de RvC. In het 

archief moeten alle bescheiden, ingekomen stukken en kopieën van uitgegane brieven met betrekking tot de 

werkzaamheden van de RvC worden bewaard. Dit archief is te allen tijde voor alle leden van de RvC 

toegankelijk.  

16. Van de vergaderingen van de RvC wordt melding gemaakt in het jaarverslag.  

Artikel 12 – Besluitvorming RvC 
1. Het bepaalde in dit artikel als ook in andere artikelen laat onverlet het algemene uitgangspunt van open 

communicatie, een goede onderlinge verstandhouding en een positief kritische houding, waartoe de leden 

van de RvC zijn gehouden. Daarbij wordt gestreefd naar consensus bij de besluitvorming.  

2. De RvC kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen, wanneer ter vergadering ten minste de  

helft van het aantal in functie zijnde leden van de RvC aanwezig is.  

3. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

4. Indien een lid van de RvC dit wenst, wordt schriftelijk gestemd.  

5. Bij het staken van de stemmen is het oordeel van de voorzitter beslissend.  

6. De RvC kan ook buiten een vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van alle leden van de RvC 

schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de RvC zich tegen deze wijze van besluitvorming 

verzet.  
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Artikel 13 – Goedkeuring van bepaalde besluiten/rechtshandelingen 
1. Onverminderd hetgeen opgenomen in de statuten van het SBD heeft de directeur-bestuurder in ieder geval 

goedkeuring van de RvC nodig voor: 

- Meerjarige strategie en bijbehorende raming. 

- Jaarplan en bijbehorende begroting. 

- Jaarverslag en jaarrekening. 

- Reorganisaties die gevolgen hebben voor een aanmerkelijk deel van de personele formatie. 

- Het oprichten van een nieuwe rechtspersoon/onderneming of deelname in een bestaande 

  rechtspersoon/onderneming. 

- Het aangaan van verplichtingen of het doen van investeringen boven een bedrag van € 250.000,=. 

- Wijziging van de statuten. 

- Aanvraag van surseance van betaling. 

- Aanvraag van faillissement. 

- Opheffen van het SBD. 

Artikel 14 – Commissies binnen de RvC 
1. Ter voorbereiding van besluitvorming stelt de RvC uit haar midden een auditcommissie in. 

2. De voorzitter van de RvC kan lid zijn van deze commissie maar kan niet de voorzitter van de auditcommissie 

zijn. 

3. De RvC stelt de taken en bevoegdheden van de auditcommissie als volgt vast: 

- De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvC. De leden van de auditcommissie 

beschikken over relevante financiële expertise; 

- De directeur-bestuurder woont de vergaderingen van de auditcommissie bij, tenzij de auditcommissie dit 

niet wenst. De auditcommissie kan de externe accountant en andere adviseurs, alsook medewerkers van het 

SBD, uitnodigen voor haar vergaderingen; 

- De auditcommissie heeft als taak het houden van toezicht op het functioneren van de bestuurder ten aanzien 

van: 

 De werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de 

naleving van de relevante wet- en regelgeving; 

 De financiële informatievoorziening door de directeur-bestuurder zoals opgenomen in voorliggend 

reglement; 

 De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant; 

 De relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder het bewaken van zijn 

onafhankelijkheid, zijn honorarium en eventuele door hem te verrichten niet-controle werkzaamheden 

voor het SBD; 

 De treasury-activiteiten van het SBD; 

 De informatie- en communicatietechnologie. 

4. De auditcommissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen, voorafgaand aan de vergaderingen van de RvC 

waarin de begroting en de jaarrekening ter behandeling op de agenda staan en voorts wanneer zij of de 

directeur-bestuurder dit wenselijk acht. De auditcommissie doet schriftelijk verslag aan de RvC van haar 

bevindingen en aanbevelingen. 

Artikel 15 – Vergoeding RvC 
1. Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden van de RvC een vrijwilligersvergoeding tot maximaal het 

fiscaal toegestane bedrag.  

2. Kosten of uitgaven uit hoofde van de RvC worden op declaratiebasis door het SBD vergoed.  

3. De RvC kan besluiten tot een extra vergoeding, indien sprake is van bijzondere of bovengemiddelde 

werkzaamheden van een of meer van de leden, welke niet gerekend kunnen worden tot de normale 

werkzaamheden van de RvC.  

Artikel 16 – Relatie met ondernemingsraad 
1. De RvC bepaalt jaarlijks welke leden van de RvC overlegvergaderingen van de ondernemingsraad zullen 

bijwonen.  

2. De RvC kan in overleg met de ondernemingsraad en de directeur-bestuurder nadere afspraken maken over de 

onderlinge informatie-uitwisseling.  

3. Bij zijn besluitvorming over bestuursbesluiten, die ter advisering of instemming aan de ondernemingsraad 

moeten worden voorgelegd, zal de RvC het advies/de mening van de ondernemingsraad betrekken.  

4. Indien een lid van de RvC door de ondernemingsraad rechtstreeks wordt benaderd voor overleg, zal hij dit 

afstemmen met de voorzitter van de RvC en de directeur-bestuurder alvorens op de uitnodiging in te gaan. 
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Na afloop van een dergelijk overleg doet het betreffende lid van de RvC hiervan verslag naar de overige 

leden van de RvC en de directeur-bestuurder.  

Artikel 17 – Relatie met de externe accountant 
1.  De externe accountant wordt uitgenodigd voor de vergadering van de RvC, waarin de  

(concept) jaarrekening wordt behandeld en voorts indien de RvC diens aanwezigheid nodig oordeelt.  

2. De RvC bespreekt met de directeur-bestuurder in aanwezigheid van de externe accountant diens 

managementletter.  

3. De auditcommissie van de RvC rapporteert jaarlijks aan de RvC over het functioneren van de externe 

accountant.  

Artikel 18 – Verantwoording 

In het jaarverslag van het SBD wordt opgenomen een verslag waarin de RvC melding maakt van en 

verantwoording aflegt over zijn werkzaamheden in het verstreken boekjaar, alsook informatie verstrekt over 

wijzigingen in zijn samenstelling en belangrijke (neven)functies van zijn leden.  

Artikel 19 – Vertrouwelijkheid 
De leden van de RvC zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun commissariaat 

verkrijgen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het vertrouwelijk is, als strikt vertrouwelijk 

behandelen, ook na hun aftreden.  

 

Aldus vastgesteld op ………………………….. te Doetinchem 

 

Namens de aandeelhouder 

 

_____________________________ 

 

Namens de RvC  

 

_____________________________ 

 

Directeur-bestuurder 

__________________________ 
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Bijlage 2 Benoemingsvoorstel 1e Raad van Commissarissen SBD 
 
Na definitieve besluitvorming door de gemeenteraad van Doetinchem, zullen de volgende personen door het 

college van burgemeester en wethouders worden benoemd tot Commissaris van het SBD: 

 

1. De heer Marcellino Kropman, woonachtig te Ruurlo 

2. De heer Oscar van der Lugt, woonachtig te Doetinchem 

3. Mevrouw Nienke Beun, woonachtig te Doetinchem. 
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Bijlage 3 Concept statuten Sportbedrijf Doetinchem 
 

 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  

Sportcentrum Rozengaarde B.V.  

 

 

 
Vandaag, @, verscheen voor mij, @mr. René Antonius Hendrikus Raedeman, toegevoegd notaris, bevoegd om 

akten te passeren in het protocol van mr. JEROEN FRANCISCUS MARIA SCHOOT, notaris te Doetinchem: 

@, die hierbij handelde als gemachtigde van de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Sportcentrum Rozengaarde B.V., statutair gevestigd te 

Doetinchem, kantoorhoudende te 7002 CC Doetinchem, Bezelhorstweg 115, handelsregisternummer: 09190246, 

hierna: de vennootschap, 

en als zodanig bevoegd tot het verlijden van deze akte van statutenwijziging. 

 

 
INLEIDING 
De verschenen persoon verklaarde: 

a. Bij akte op drieëntwintig december tweeduizend acht voor mr. L. Kamps, destijds notaris te Doetinchem 

verleden, is de vennootschap opgericht. 

b. Sinds de oprichting van de vennootschap zijn de statuten uitsluitend geheel gewijzigd bij akte op 

éénentwintig november tweeduizend veertien verleden voor mr. L. Kamps, destijds notaris te Doetinchem. 

c. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot tien euro (€ 10,00). Bij de 

oprichting en ook thans zijn geplaatst duizend achthonderd (1.800) gewone aandelen, elk nominaal groot 

tien euro (€ 10,00), genummerd 1 tot en met 1.800. 

d. In het kapitaal van de vennootschap wordt thans deelgenomen door de publiekrechtelijke rechtspersoon: 

Gemeente Doetinchem, gevestigd te Doetinchem, kantoorhoudende te 7001 EW Doetinchem, 

Raadhuisstraat 2, handelsregisternummer: 09215668, voor het gehele geplaatste kapitaal. 

e. Het register van aandeelhouders van de vennootschap is aanwezig en geheel bijgehouden. 

f. Op @ heeft de algemene vergadering van de vennootschap besloten om de statuten van de vennootschap te 

wijzigen en heeft daarbij de verschenen persoon gemachtigd dit besluit uit te voeren.  

 Dit besluit is schriftelijk vastgelegd in een onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht. Aan alle 

formele vereisten betreffende de bijeenroeping voor en de totstandkoming van het besluit is voldaan.  

 

 

STATUTENWIJZIGING 
De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van dit besluit de statuten van de vennootschap bij dezen geheel 

te wijzigen. 

Statuten. 
Artikel 1. 
Begripsbepalingen. 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

- Aandeelhouders: 

   de houders van Aandelen; 

- Aandelen: 

   aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; 

- Algemene Vergadering: 

   het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde Aandeelhouders en 

pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op Aandelen dan wel de bijeenkomst van 

Vergadergerechtigden; 

- Bestuur: 

   het bestuur van de Vennootschap; 

- Certificaathouders: 

   houders van certificaten van Aandelen aan welke certificaten Vergaderrecht is verbonden en aan 

welke certificaten het Vergaderrecht niet is ontnomen; 

- Dochtermaatschappij: 

   een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen al 

dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft 
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van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere 

rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek 

worden aangemerkt; 

- Groepsmaatschappij: 

   een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid 

organisatorisch verbonden is; 

- Jaarrekening: 

   de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken; 

- Raad van Commissarissen: 

   de raad van commissarissen van de Vennootschap; 

- Schriftelijk: 

   bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt 

overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de 

verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

- Uitkeerbare Reserves: 

   het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de reserves die krachtens de wet en/of 

de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat; 

- Vennootschap: 

   de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; 

- Vennootschapsorgaan: 

   het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering; 

- Vergadergerechtigden: 

   Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met 

Vergaderrecht; 

- Vergaderrecht: 

   het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene Vergadering bij te wonen en 

daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden 

gebruikt. 

 

 
Artikel 2. 
Naam en zetel.  

1. De Vennootschap is genaamd: Sportbedrijf Doetinchem B.V. 

2. De Vennootschap is gevestigd te Doetinchem. 

 

 

Artikel 3. 
Doel. 

De vennootschap heeft ten doel: 

1. a. het leveren van een bijdrage aan het sport-, welzijns- en gezondheidsbeleid van de gemeente 

Doetinchem (door de inwoners van de gemeente te stimuleren tot en te faciliteren om te sporten, te 

bewegen en een gezonde leefstijl te ontwikkelen en aan te houden). De vennootschap doet dit zowel 

op het gebied van breedtesport als prestatieve sporten via het aanbieden van stimuleringsactiviteiten 

en werkt hiertoe nauw samen met andere organisaties; 

 b. het onderhouden, beheren en exploiteren van breedtesport-, topsport- en recreatievoorzieningen met 

bijbehorende horeca-activiteiten; 

 c. - het oprichten van, het deelnemen in, het financieren en beheren en adviseren van 

vennootschappen, rechtspersonen, bedrijven en ondernemingen; 

  - het opnemen van gelden en het lenen van gelden, en in het algemeen het aangaan van financiële 

transacties, het geven van garanties en het verlenen van diensten op het gebied van handel en 

financiën; 

  - het verkrijgen, bezitten, bezwaren en vervreemden van en het op andere wijze handelen met alle 

soorten van deelnemingen en belangen in vennootschappen, rechtspersonen, bedrijven en 

ondernemingen; 

 d. het verkrijgen, bezitten, exploiteren, bezwaren, vervreemden en anderszins gebruiken van alle 

goederen waaronder in het bijzonder zijn begrepen registergoederen; 

 e. het aangaan van managementovereenkomsten en het voeren van het management of het bestuur over 

vennootschappen, rechtspersonen, bedrijven en ondernemingen; 
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 f. het verrichten van alle handelingen die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe 

bevorderlijk zijn, zowel op commercieel als op industrieel gebied alsook op elk ander gebied, alles in 

de meest ruime zin van het woord. 

2. De vennootschap is bevoegd tot het financieren van en het stellen van zekerheden ten behoeve van anderen, 

natuurlijke- en rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen die al dan niet met haar in een groep 

zijn verbonden of met haar samenwerken. 

3. De vennootschap tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 -  inwoners uit de gemeente Doetinchem en de regio te stimuleren en te faciliteren om te sporten en te 

bewegen, zowel op het gebied van breedtesport als op het gebied van prestatieve sport en topsport; 

 -  het beschikbaar stellen van sportfaciliteiten aan individuele inwoners, groepen, verenigingen en 

onderwijsinstellingen; 

 -  het stimuleren van bewegen, sportdeelname en een gezonde leefstijl door het verstrekken van 

informatie, geven van voorlichting en het bieden van ondersteuning aan sportverenigingen, inwoners 

en organisaties; 

 -  het ontwikkelen en/of uitvoeren van zowel maatschappelijke als commerciële activiteiten en 

evenementen op het gebied van sport, bewegen en leefstijl; 

 -  het leggen van verbindingen tussen sportverenigingen, onderwijs, welzijnswerk, de gemeente en 

(maatschappelijke) organisaties die een belangrijke rol kunnen spelen binnen de sportinfrastructuur in 

de gemeente Doetinchem en/of de regio; 

 -  het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Doetinchem over onderwerpen die 

met het voorgaande verband houden. 

 

Artikel 4. 
Kapitaal. 

1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot tien euro (€ 10,00). 

2. Aan Aandelen en aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard als 

bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek verbonden, onverminderd het bepaalde in artikel 

8 lid 7. 

 Een besluit tot wijziging van dit lid 2 kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een 

vergadering waarin alle stemgerechtigde Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede 

vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 5. 
Emissie en voorkeursrecht. 

1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te 

stellen door de Algemene Vergadering. 

 De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheden hiertoe overdragen aan een ander Vennootschapsorgaan 

en kan deze overdracht herroepen. 

2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het 

gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen. 

 Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of 

van een Groepsmaatschappij. 

3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het 

Vennootschapsorgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is. 

4. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend 

binnen twee weken, nadat een besluit daartoe is genomen, schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan. 

 De aankondiging geschiedt aan het in het register van Aandeelhouders vermelde adres. 

 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken na de dag van verzending van de 

aankondiging. 

5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen van een recht tot het 

nemen van Aandelen. 

 Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die 

een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent. 

6. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland 

gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn. 

7. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. 

 Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort nadat de 

Vennootschap het zal hebben opgevraagd. 
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Artikel 6. 
Verkrijging en vervreemding van Aandelen door de Vennootschap. 

1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap. 

2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen indien de verkrijgingsprijs 

niet volledig ten laste kan worden gebracht van de Uitkeerbare Reserves of indien het Bestuur weet of 

redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan 

met het betalen van haar opeisbare schulden. 

 Het bepaalde in artikel 2:207 lid 3 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de 

verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 

3. De voorgaande leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel 

verkrijgt. 

4. Voor vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van de Algemene Vergadering 

vereist. 

5. Op vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is het bepaalde in de blokkeringsregeling 

opgenomen in deze statuten van toepassing. 

6. De Vennootschap kan geen wilsrechten en/of andere (benoemings)rechten uitoefenen, verbonden aan 

Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf. 

7. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. 

 

Artikel 7. 
Vermindering van het geplaatste kapitaal. 

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van 

Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. 

 In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de 

uitvoering van het besluit zijn geregeld. 

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: 

 a. Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of 

 b. alle Aandelen van een soort of aanduiding, mits de intrekking gepaard gaat met terugbetaling. 

 In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken 

Aandeelhouders. 

3. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot 

vermindering van het bedrag van de Aandelen. 

 Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot 

vermindering van het bedrag van de Aandelen, moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. 

 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken 

Aandeelhouders. 

4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het 

doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. 

 Artikel 2:233 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing. 

5. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen, zowel bij wijze 

van intrekking als vermindering van de nominale waarde, is artikel 2:216 lid 2 Burgerlijk Wetboek van 

overeenkomstige toepassing. 

 Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing als de 

Vennootschap na de terugbetaling niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 

 Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, indien en 

voor zover de Vennootschap over Uitkeerbare Reserves beschikt. 

 

Artikel 8. 
Register van Aandeelhouders. 

1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. 

2. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders 

zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van 

de Aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag. 

 Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 

2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. 

 In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of 

pandrecht op Aandelen hebben met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de 

datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding of hen het stemrecht en/of het Vergaderrecht 

toekomen. 
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 In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van Aandelen 

waaraan Vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het Vergaderrecht aan hun 

certificaten is verbonden en de datum van erkenning en betekening. 

3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. 

 In het register wordt ook aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane 

stortingen. 

4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 van dit artikel in het register moeten worden 

opgenomen, verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens. 

5. Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan het Bestuur zijn 

adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap 

gelden zolang de betrokkene niet Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven. 

 Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico 

van de betrokkene. 

 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, Certificaathouders, vruchtgebruikers en 

pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan. 

 Als de Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en/of pandhouder een adres aan het Bestuur 

heeft opgegeven, waarop hij een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht 

kan ontvangen, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en oproepingen 

aan dat adres worden gedaan. 

6. Het register ligt op het kantoor van de Vennootschap ter inzage voor Aandeelhouders, Certificaathouders 

alsmede voor vruchtgebruikers met Vergaderrecht en pandhouders met Vergaderrecht. 

 De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte Aandelen zijn ter inzage van 

een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. 

 Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen tijde, 

echter slechts voor zover het zijn Aandelen of certificaten van Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, 

een, niet-verhandelbaar, uittreksel uit het register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, dat vermeldt de 

nummers van de Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel op zijn naam zijn ingeschreven, 

respectievelijk van de Aandelen, die ten behoeve van hem met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard. 

 Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht 

en het Vergaderrecht met betrekking tot dat Aandeel toekomen. 

7. Behoort een Aandeel, een certificaat op naam van een Aandeel waaraan Vergaderrecht is verbonden, een 

vruchtgebruik of een pandrecht op een Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk 

Wetboek van toepassing is, dan zijn de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn 

ingeschreven, jegens de Vennootschap verplicht als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek 

Schriftelijk één persoon aan te wijzen die hen ten aanzien van de Vennootschap met uitsluiting van de 

andere deelgenoten vertegenwoordigt bij wijze van een regeling als bedoeld in artikel 3:168 lid 1 Burgerlijk 

Wetboek. 

 De personalia van de aangewezene worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en 

oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het register ingeschreven adres van de 

aangewezene kunnen worden gedaan. 

 De laatste volzin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing. 

 Als de gezamenlijke deelgenoten in gebreke zijn met naleving van de verplichting als opgenomen in dit lid, 

dan zijn het stemrecht en het Vergaderrecht van de gezamenlijke deelgenoten opgeschort. 

 De betrokken Aandelen tellen in het laatste geval niet mee bij de berekening van enige meerderheid van 

stemmen of van enig quorum, indien krachtens de wet of deze statuten vereist. 

 

Artikel 9. 
Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen. 

1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe 

bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen 

partij zijn. 

2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in 

het voorgaande lid, werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. 

 Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het 

Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft 

erkend of de akte aan haar betekend is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het 

Aandeelhoudersregister. 

3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van een certificaat 

van een Aandeel waaraan het Vergaderrecht is verbonden. 
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Artikel 10. 
Blokkeringsregeling. 

1. Een Aandeelhouder die één of meer Aandelen wenst over te dragen, is verplicht van zijn voornemen 

daartoe bij aangetekende brief kennis te geven aan het Bestuur onder opgave van de naam van de 

voorgestelde verkrijger(s) en van het aantal over te dragen Aandelen; deze kennisgeving geldt als 

aanbieding van het Aandeel of de Aandelen aan de overige Aandeelhouders op de wijze als hierna is 

omschreven. 

2. Het Bestuur is verplicht het aanbod binnen één week na ontvangst bij aangetekende brieven ter kennis van 

de overige Aandeelhouders te brengen. 

3. Gedurende twee weken na verzending van de in het voorgaande lid voorgeschreven aangetekende brieven 

is ieder van de overige Aandeelhouders bevoegd op het aanbod in te gaan bij aangetekende brief aan het 

Bestuur onder vermelding van het aantal Aandelen waarop hij reflecteert. 

4. Hebben de overige Aandeelhouders tezamen gereflecteerd voor meer Aandelen dan aangeboden zijn, dan 

geschiedt de toewijzing door het Bestuur zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal Aandelen, dat ieder 

van hen reeds bezit. 

 Heeft een Aandeelhouder gereflecteerd op minder Aandelen dan hem naar bedoelde verhouding zouden 

toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende Aandelen aan de overige reflectanten in genoemde 

verhouding toegewezen. 

 Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal Aandelen of restant wordt 

toegewezen bij loting door het Bestuur in aanwezigheid van ten minste één commissaris dan wel een 

notaris, ter keuze van het Bestuur, te houden binnen één week na sluiting van de termijn waarbinnen 

Aandeelhouders kunnen reflecteren. 

 De reflectanten worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig te zijn. 

 Een reflectant die bij de loting een Aandeel toegewezen krijgt neemt aan de loting niet verder deel, totdat 

ieder van de reflectanten bij de loting ten minste één Aandeel toegewezen gekregen heeft. 

 Het Bestuur deelt onverwijld het aantal Aandelen, dat aan iedere reflectant is toegewezen, bij aangetekende 

brieven mee aan de aanbieder en de reflectanten. 

5. De aanbieder en degene aan wie één of meer Aandelen zijn toegewezen, treden in overleg omtrent de voor 

het Aandeel of de Aandelen te betalen prijs. 

 Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na de kennisgeving als bedoeld 

in lid 4 van dit artikel, wordt de prijs, welke gelijk dient te zijn aan de waarde van het Aandeel of de 

Aandelen, vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo 

zij omtrent deze aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen twee weken nadat één van de 

partijen aan de wederpartij heeft medegedeeld dat zij prijsvaststelling door een deskundige wenst, door het 

Nederlands Arbitrage Instituut te benoemen. 

6. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het Bestuur. 

 Het Bestuur deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere reflectant bij aangetekende brief mee welke prijs 

de deskundige heeft vastgesteld. 

7. Iedere reflectant heeft gedurende vier weken na verzending van de in lid 6 van dit artikel voorgeschreven 

aangetekende brieven het recht te verklaren, dat hij niet langer of slechts op minder Aandelen dan waarop 

hij aanvankelijk had gereflecteerd, reflecteert. 

 Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur. 

 De aldus vrijkomende Aandelen worden alsdan door het Bestuur binnen één week tegen de door de 

deskundige vastgestelde prijs aangeboden aan de overige Aandeelhouders met overeenkomstige toepassing 

van het in de leden 2, 3 en 4 bepaalde. 

8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk tot vier weken nadat hem 

definitief ter kennis is gekomen aan welke reflectanten hij al de aangeboden Aandelen kan verkopen en 

tegen welke prijs; deze intrekking geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur. 

9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is verstreken deelt het Bestuur aan de 

aanbieder en de uiteindelijke reflectanten mee of de aanbieder zijn aanbod al dan niet heeft ingetrokken. 

 In geval van gestanddoening van het aanbod moeten de toegewezen Aandelen tegen gelijktijdige betaling 

van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen vier weken na ontvangst van de mededeling van het 

Bestuur omtrent de gestanddoening van het aanbod. 

10. De overdracht van alle aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) genoemd in de 

kennisgeving voorgeschreven in lid 1 is vrij, indien niet op alle Aandelen tegen contante betaling is 

gereflecteerd, mits de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen 

drie maanden nadat is komen vast te staan dat niet op alle Aandelen is gereflecteerd en zulks door het 

Bestuur aan de aanbieder is meegedeeld. 

11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundige zijn voor rekening van: 

 a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; 
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 b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de Aandelen door 

Aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande, dat iedere koper in de kosten en het honorarium 

bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte Aandelen; 

 c. de Vennootschap, indien de Aandeelhouders van het aanbod geen of geen volledig gebruik hebben 

gemaakt. 

12. Ingeval: 

 a. een Aandeelhouder overlijdt; 

 b. een Aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk 

is geworden of ingeval een Aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt 

gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 

 c. een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap, waarvan 

Aandelen deel uitmaken, anders dan door het overlijden van de Aandeelhouder wordt ontbonden; 

 d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een 

commanditaire vennootschap of enigerlei andere vennootschap, welke Aandeelhouder is; 

 e. van toedeling van Aandelen bij verdeling van enige andere gemeenschap dan die bedoeld onder c en d 

van dit lid; 

 f. van overgang van Aandelen ten gevolge van fusie of splitsing, 

 rust op de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe 

Aandeelhouder de verplichting daarvan Schriftelijk aan het Bestuur kennis te geven, zulks binnen vier 

weken na het ontstaan van die verplichting. 

 Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt het Bestuur Schriftelijk aan de betrokken 

Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe 

Aandeelhouders mede, dat zijn casu quo hun Aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit artikel. 

 Het Bestuur is dan verplicht onverwijld de Aandeelhouders Schriftelijk van het vooronderstelde aanbod in 

kennis te stellen. 

 De leden 1 tot en met 11 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de 

aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken en dat in een geval waarin de aanbieder vrij is de 

aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) over te dragen de Aandeelhouder, diens 

rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe Aandeelhouders slechts het recht hebben die Aandelen te behouden. 

 Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van Aandelen op grond van het bepaalde in dit lid heeft 

tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn het aan de Aandelen verbonden 

vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort zolang 

niet aan die verplichting wordt voldaan. 

13. Blijft de Aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de 

nieuwe Aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende sommatie van het Bestuur, in gebreke met het 

voldoen aan de verplichting als bedoeld in lid 12 van dit artikel, dan worden de betrokkenen geacht aan die 

verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het Bestuur hun zulks bij aangetekende brief meedeelt. 

 Het Bestuur is alsdan overeenkomstig lid 12 van dit artikel gehouden de Aandeelhouders onverwijld van 

het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. 

 Blijven de betrokkenen in gebreke te voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel, dan is het Bestuur 

onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde namens de betrokkene(n), te voldoen. 

 Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een Aandeel is toegewezen, het Aandeel tegen betaling van de 

overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, dan is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd de 

levering namens de betrokkene(n) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. 

 De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de betrokkene(n) bij de 

Vennootschap worden gestort. 

14. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem aangeboden Aandelen 

over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s), respectievelijk hebben de Aandeelhouder, diens 

rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe Aandeelhouders het recht de betreffende Aandelen te behouden, 

indien alle mede-Aandeelhouders Schriftelijk verklaren af te zien van hun recht op overneming en mits de 

levering geschiedt binnen drie maanden nadat alle mede-Aandeelhouders bedoelde verklaring hebben 

afgelegd. 

15. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing: 

 a. indien een Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandeel/Aandelen aan een eerdere 

houder daarvan verplicht is; 

 b. indien de goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe de 

Aandelen behoren wordt ontbonden, voor zover de Aandelen binnen twaalf maanden na de ontbinding 

van die goederengemeenschap zijn toebedeeld aan de oorspronkelijke Aandeelhouder. 

 Het bepaalde in lid 12 onder c is niet van toepassing indien alle bij anderen dan de Vennootschap geplaatste 

Aandelen worden gehouden door twee personen, die met elkaar zijn gehuwd in algehele gemeenschap van 



 51 

goederen dan wel in gemeenschap van aandelen of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn 

aangegaan, waarbij tussen hen een algehele gemeenschap van goederen dan wel een gemeenschap van 

aandelen bestaat. 

16. De Vennootschap als houdster van Aandelen kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts reflecteren 

met instemming van de aanbieder. 

17. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van Aandelen met Aandelen gelijk 

gesteld. 

 

Artikel 11. 
Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen. 

1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, 

tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de gevallen als genoemd in de een na laatste volzin 

van artikel 2:197 lid 3 Burgerlijk Wetboek. 

2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien 

dat bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald of nadien Schriftelijk tussen de 

Aandeelhouder en de vruchtgebruiker casu quo de pandhouder is overeengekomen en deze bepaling is 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij besluit, genomen met algemene stemmen in een 

vergadering, waarin alle stemgerechtigde Vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede 

vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek. 

 Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing als het stemrecht onder een opschortende voorwaarde aan 

de pandhouder toekomt. 

 Op de erkenning van of betekening aan de Vennootschap van de Schriftelijke overeenkomst als bedoeld in 

dit lid, is het bepaalde in de artikelen 2:196a en 2:196b Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige 

toepassing. 

3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder treedt, komt hem het 

stemrecht slechts toe, indien de overgang van het stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd 

met quorum en meerderheid als in lid 2 bedoeld. 

 Het bepaalde in de tweede volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige toepassing. 

4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij aangetekende brieven gericht 

aan het Bestuur. 

 Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring zal het Bestuur een binnen dertig 

dagen na die ontvangst te houden Algemene Vergadering bijeenroepen, waaraan het verzoek om 

goedkeuring wordt voorgelegd. 

 Indien het Bestuur in gebreke blijft bedoelde Algemene Vergadering aldus bijeen te roepen, is de verzoeker 

zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. 

5. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, 

hebben Vergaderrecht. 

6. De Vennootschap mag houders van certificaten op naam van Aandelen Vergaderrecht toekennen of 

ontnemen, maar uitsluitend ingevolge een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering. Het 

besluit van de Algemene Vergadering strekkende tot het ontnemen van Vergaderrecht behoeft de 

instemming van de betrokken Certificaathouders. 

 

Artikel 12. 
Bestuur. 

1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. 

 Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn. 

2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast. 

3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te 

schorsen of te ontslaan. 

 Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten 

minste twee derde van de geldige stemmen, mits deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste 

kapitaal vertegenwoordigt. 

 Ook de Raad van Commissarissen is bevoegd iedere bestuurder te schorsen. 

4. Indien, in geval van schorsing van een bestuurder, hetzij door de Algemene Vergadering hetzij door de 

Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft 

besloten, eindigt de schorsing. 

5. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de 

gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. 
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6. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de 

bestuurders vast. 

Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of 

anderszins, al naar gelang de Algemene Vergadering zal besluiten. 

 
Artikel 13. 
Taak en bevoegdheden. 

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de 

Vennootschap. 

 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met 

haar verbonden onderneming. 

 Tot de taak van het Bestuur wordt onder meer (doch niet uitsluitend) gerekend: 

 a.  het opstellen van het bedrijfsplan, inclusief meerjarenplan en meerjarenbegroting, alsmede het 

jaarlijks doen van een voorstel tot-actualisering casu quo wijziging van het meerjarenplan en de 

meerjarenbegroting; 

 b.  het jaarlijks - op basis van het (geactualiseerde) meerjarenplan en meerjarenbegroting - opmaken van 

het Jaarplan, inclusief de jaarbegroting, alsmede het doen van een voorstel tot actualisering –casu quo 

wijziging daarvan; 

 c.  de jaarlijkse risicoanalyse inclusief het treffen van beheersmaatregelen; 

 d.  de jaarlijkse controle of de Vennootschap (nog) aan de (quasi-) inbestedingsvereisten voldoet. 

2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot voorzitter 

benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot financieel bestuurder of tot algemeen directeur of 

een bestuurder zodanige andere titel toekennen als zij zal verkiezen. 

3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht. 

 De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de bestuurder van wie het 

initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht 

dagen. 

 In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. 

 De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. 

 Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of 

door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen 

gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland. 

 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of 

indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming. 

 Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van 

Commissarissen. 

4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in 

het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 

5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle 

bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen. 

 Bij staken van stemmen beslist de Raad van Commissarissen. 

6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. 

 Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur afwezig, dan wijst de 

vergadering zelf haar voorzitter aan. 

 Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering 

belast. 

 De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is 

toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te 

houden. 

 De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering. 

7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een 

stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over 

de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. 

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid 

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde 

aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één 

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
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8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een 

notulenregister. 

9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het 

stuk waarin het besluit is vervat door één bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het 

bestaan van dat besluit. 

10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar 

intern betreffende, worden geregeld. 

 Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. 

 Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen. 

 De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift moeten worden 

vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen. 

11. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten omtrent: 

 a. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 

 b. het bezwaren van roerende zaken; 

 c. het vervreemden of bezwaren van vorderingen; 

 d. het verbinden van de Vennootschap of haar bezittingen voor schulden van derden door borgtocht of 

anderszins; 

 e. het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe 

tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of overdragen (in genot) van de 

onderneming van de Vennootschap of een deel daarvan, alsmede voor reorganisaties die gevolgen 

hebben voor een aanmerkelijk deel van de personele formatie; 

 f. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen, het 

overdragen of liquideren van bedoelde deelnemingen; 

 g. het uitoefenen van stem- en andere rechten op aan de Vennootschap toebehorende, niet ter beurze 

genoteerde, aandelen in andere vennootschappen; 

 h. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten; 

 i. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, 

waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties; 

 j.  het bedrijfsplan, inclusief meerjarenplan en meerjarenbegroting; 

 k.  de jaarlijkse actualisering casu quo wijziging van het meerjarenplan en de meerjarenbegroting; 

 I.  het Jaarplan, inclusief de jaarbegroting, alsmede actualisering casu quo wijziging daarvan; 

 m.  een hogere negatieve afwijking van (onderdelen van) de jaarbegroting dan de toegelaten afwijking 

(voor zover toepasselijk); 

 n.  een jaarlijkse risicoanalyse en beheersmaatregelen; 

 o. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met uitzondering van het opnemen van 

gelden in rekening-courant bij de door de Raad van Commissarissen aangewezen bankier(s) van de 

Vennootschap, mits de Vennootschap bij enige betrokken bankier niet debet komt te staan voor een 

hoger bedrag dan door de Raad van Commissarissen is vastgesteld en aan het Bestuur is medegedeeld, 

met dien verstande dat de Raad van Commissarissen steeds bevoegd is voormeld bedrag te wijzigen; 

 p. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een titel aan een procuratiehouder; 

 q. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, hoger dan door de Raad van 

Commissarissen is vastgesteld en aan het Bestuur is medegedeeld; de Raad van Commissarissen is 

steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen; 

 r. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of ter 

voldoening aan een wettelijke verplichting; 

 s. het voeren van gedingen, zo eisend als verwerend - daaronder echter niet begrepen het innen van 

vorderingen, het nemen van conservatoire en andere rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en 

vertegenwoordiging van de Vennootschap in kort geding - , het berusten in tegen de Vennootschap 

aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen van bestaande geschillen aan de beslissing van 

scheidslieden of bindende adviseurs; 

 t. het verwerven van vaste bedrijfsactiva voor een bedrag, dat per transactie hoger is dan het bedrag dat 

is vastgesteld door de Raad van Commissarissen en aan het Bestuur is medegedeeld; 

  de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen; 

 u. het verkrijgen van Aandelen, anders dan om niet; 

 v. het aangifte doen tot faillietverklaring of surseance van betaling, zulks onverminderd de vereiste 

opdracht van de algemene vergadering voor het aangifte doen tot faillietverklaring; 

 w. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de 

waarde een door de Raad van Commissarissen vast te stellen en aan het Bestuur mede te delen bedrag, 

te boven gaat of waardoor de Vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden waarbij met 
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elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden beschouwd; de Raad van 

Commissarissen is steeds bevoegd bedoeld bedrag te wijzigen,  

 tenzij de bovengenoemde (rechts-)handelingen reeds in het bedrijfsplan zijn opgenomen dat door de Raad 

van Commissarissen is goedgekeurd. 

12. De Raad van Commissarissen is bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde besluiten van het Bestuur aan 

zijn goedkeuring te onderwerpen. 

 Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden 

meegedeeld. 

13. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten strekkende tot:  

 a. het aangaan van handelingen en verbintenissen, waaronder mede is begrepen het doen van 

investeringen waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van tweehonderd vijftig duizend euro 

(€ 250.000,00) te boven gaat, waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling 

worden beschouwd; de Algemene Vergadering is steeds bevoegd bedoeld bedrag te wijzigen; 

 b. het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe 

tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of overdragen (in genot) van de 

onderneming van de Vennootschap of een deel daarvan, alsmede voor reorganisaties die gevolgen 

hebben voor een aanmerkelijk deel van de personele formatie; 

 c. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen, het 

overdragen of liquideren van bedoelde deelnemingen; 

 d. het uitoefenen van stem- en andere rechten op aan de Vennootschap toebehorende, niet ter beurze 

genoteerde, aandelen in andere vennootschappen; 

 e. het verkrijgen van Aandelen, anders dan om niet. 

 De Algemene Vergadering is bevoegd andere dan de hiervoor in dit lid bedoelde besluiten van het Bestuur 

aan zijn goedkeuring te onderwerpen. 

 Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden 

meegedeeld. 

14. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11, 12 en 13 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan. 

15. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen op te volgen, tenzij deze in 

strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 

16. Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Commissarissen Schriftelijk op de hoogte van de 

hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem 

van de Vennootschap. 

17. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met 

het gehele bestuur belast. 

 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vennootschap 

tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen steeds moet zijn 

aangewezen. 

 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat 

 a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere 

oorzaken; of 

 b. de bestuurder is geschorst.  

18. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de Algemene Vergadering bij 

te wonen. 

 

Artikel 14. 
Vertegenwoordiging. 

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe 

aan: 

 a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; 

 b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. 

2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. 

 Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn 

bevoegdheid gesteld. 

 De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald. 

 Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang 

van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen in het kapitaal van de 

Vennootschap of jegens een deelgenoot in een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of 

geregistreerd partnerschap waartoe alle Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap behoren, waarbij de 
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Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden 

op schrift vastgelegd. 

 Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de Vennootschap of haar 

Dochtermaatschappijen niet meegeteld. 

 Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de Vennootschap 

worden vernietigd. 

4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de 

gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren. 

 

Artikel 15. 
Raad van Commissarissen. 

1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf 

(5) natuurlijke personen. 

2. De Algemene Vergadering stelt het aantal commissarissen vast. 

3. De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te 

schorsen of te ontslaan. 

 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat 

medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden Aandelen en de betrekkingen die 

hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak 

van een commissaris. 

 Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich 

daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep 

worden volstaan. 

 De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. 

 Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris 

heeft vervuld. 

 De commissaris mag geen bestuurlijke, arbeidsrechtelijke, adviserende of zakelijke binding hebben met de 

gemeente Doetinchem; 

 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op voor kandidaten voor de Raad van Commissarissen, 

waarbij wordt gestreefd naar een invulling die representatief is voor de kerncompetenties die nodig zijn om 

het functioneren van het Bestuur en de Vennootschap te kunnen toetsen en controleren en om het Bestuur te 

kunnen voorzien van gevraagd en ongevraagd advies. 

4. De commissarissen oefenen hun functie onbezoldigd uit. 

 Aan commissarissen kunnen echter de door hen als zodanig gemaakte kosten worden vergoed. 

5. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 

 Hij staat het Bestuur met raad terzijde. 

 Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de 

met haar verbonden onderneming. 

6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan iedere commissaris 

die deze mocht verlangen. 

 De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie 

van de Vennootschap en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. 

 Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Vennootschap in gebruik. 

7. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Vennootschap 

doen bijstaan door deskundigen. 

8. Zo de Raad van Commissarissen uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen 

tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd commissaris die meer in 

het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast. 

9. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien 

die is benoemd - dit nodig acht. 

 De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad 

van Commissarissen en in geval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met 

inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. 

 In de vergaderingen heeft elke commissaris recht op het uitbrengen van één stem. 

 De commissarissen kunnen zich door een andere commissaris bij Schriftelijke volmacht doen 

vertegenwoordigen. 

 Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- 

of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende 

commissaris door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. 
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 Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij; zij hebben 

alsdan een adviserende stem. 

 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of 

indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming. 

 Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door 

de Algemene Vergadering. 

10. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, 

alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van 

besluitvorming verzet. 

11. De Raad van Commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van 

stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. 

 Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Commissarissen doorslaggevend; is 

geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen, dan komt geen besluit tot stand. 

12. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen. 

 Is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen of is de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

 Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris met de leiding van de 

vergadering belast. 

 De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige commissarissen, of zo die tot de vergadering 

is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde 

te houden. 

 De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering. 

13. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen uitgesproken oordeel omtrent 

de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd 

voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. 

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid 

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde 

aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één 

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

14. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede alle Schriftelijke besluiten 

worden opgenomen in een notulenregister. 

15. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Raad van Commissarissen wil doen blijken, is de 

ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één commissaris voldoende en vormt dat stuk 

dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. 

16. Indien de Raad van Commissarissen gebruik heeft gemaakt van zijn in artikel 12 lid 3 bedoelde 

bevoegdheid een bestuurder te schorsen, geeft de Raad van Commissarissen van deze schorsing 

onmiddellijk Schriftelijk kennis aan de betrokken bestuurder met vermelding van de reden van de schorsing 

en is de Raad van Commissarissen verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de 

schorsing zal worden opgeheven of waarin de geschorste bestuurder zal worden ontslagen. 

17. De commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaren. De commissarissen 

treden af volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster van aftreden. 

 De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar, doch zijn totale ononderbroken zittingsduur kan maximaal 

acht (8) jaren bedragen. 

18. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de overblijvende 

commissaris(sen) met het toezicht belast. 

 In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris wordt het toezicht 

tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn 

aangewezen.  

 Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat 

 a. de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of 

andere oorzaken; of 

 b. de commissaris is geschorst. 

19. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door 

deze statuten aan de Raad van Commissarissen en diens voorzitter toegekend en opgelegd. 

20. De commissarissen zijn verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. 
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Artikel 16. 
Algemene Vergaderingen. 

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden die onder meer bestemd is 

tot: 

 a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend, de behandeling van de 

Jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige 

gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek; 

 b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening 

is verleend; 

 c. het verlenen van decharge aan bestuurders en/of commissarissen; 

 d. het vaststellen van de winstbestemming; 

 e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders en commissarissen; 

 f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft; 

 g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, alleen of tezamen 

vertegenwoordigende ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de 

Vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze 

statuten. 

 De Algemene Vergadering als bedoeld in dit lid kan achterwege blijven als de besluitvorming aangaande 

de punten a, b, c, d, e en f tot stand komt buiten vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 20. 

2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder of commissaris dit nodig 

acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. 

3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer 

Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste 

kapitaal vertegenwoordigen, hem dit Schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen 

onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. 

 Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier 

weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de 

voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de Algemene 

Vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. 

4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft. 

 Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden 

Schriftelijk hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders en de commissarissen 

voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. 

5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, 

Schriftelijk door of namens het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen aan de adressen van de 

Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders, niet later dan op de 

achtste dag vóór die van de vergadering. 

 De oproeping kan, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, geschieden door een langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de 

Vergadergerechtigde voor dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap is bekend gemaakt. 

6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. 

 Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met 

inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn. 

 Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandelen 

die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de 

Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen 

en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. 

 Voor de toepassing van dit lid 6 worden met de houders van Aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het 

Vergaderrecht toekomt. 

7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van 

vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen 

desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden er Schriftelijk mee 

hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en de 

commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. 
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Artikel 17. 
Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang. 

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en indien de 

Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen, of deze niet ter vergadering  

 aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris.. 

 Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door de 

voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter 

vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder. 

 Is geen van de commissarissen en de bestuurders ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering 

zelf in haar leiding. 

2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris 

de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. 

 De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. 

 Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven 

notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende. 

3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien 

procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te 

allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te 

doen opmaken. 

4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren 

en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. 

 Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een Schriftelijk 

gevolmachtigde. 

 Indien het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de 

mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als 

genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te 

oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de 

verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de 

Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan 

kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is 

geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde 

het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. 

5. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende 

stem. 

6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering. 

 

Artikel 18. 
Aantal stemmen. Meerderheden. Staking. 

1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één stem. 

 Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, 

kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel 

worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal 

daartoe aangewezen emailadres. 

 Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht. 

 Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uitbrengen 

van die stem en het tijdstip van de Algemene Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt. 

2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de 

Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de 

Vennootschap of een Dochtermaatschappij certificaten houdt. 

 Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen 

toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is 

gevestigd, voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. 

 De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor Aandelen waarop zij 

een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. 

3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een 

meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met 

Aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht en met Aandelen die worden gehouden door 

Aandeelhouders van wie het Vergaderrecht is opgeschort. 
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4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en 

ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde 

aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat. 

5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen 

met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 

6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. 

7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. 

 Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent 

(50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, 

waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te 

benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. 

 De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene Vergadering. 

 De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als bedoeld in de artikelen 

2:336, 2:342 of 2:343 Burgerlijk Wetboek is ingesteld. 

8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de 

volstrekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de 

volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 

 Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming - wordt telkens 

gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de 

persoon op wie bij de vorige stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. 

 Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan 

wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen 

worden uitgebracht. 

 Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is 

verkozen. 

9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is 

beslissend. 

 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet op schrift 

vastgelegd voorstel. 

10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid 

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene 

Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één 

stemgerechtigde dit verlangt. 

 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. 

 De aantekeningen liggen op het kantoor van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. 

 Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten 

hoogste de kostprijs. 

 

Artikel 19. 
Bijzondere besluiten. 

1. Besluiten tot: 

 a. wijziging van de statuten; en 

 b. ontbinding van de Vennootschap, 

 worden, indien het voorstel daartoe door het Bestuur en de Raad van Commissarissen is gedaan, genomen 

met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur en de Raad van Commissarissen gedaan, dan worden deze 

besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1, slechts genomen met een meerderheid van ten 

minste twee derde van de geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste 

drie vierden van het stemgerechtigde geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. 

2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het voorgaande lid de aanwezigheid van een quorum vereist 

is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet 

eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te 

nemen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het 

ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. 

 Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden 

genomen, onafhankelijk van het in de vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. 

3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen, wordt een afschrift van dat voorstel, 

waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na 
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afloop van de vergadering op het kantoor van de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage 

gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos een afschrift verkrijgen, tenzij een zodanig 

afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd. 

 

Artikel 20. 
Besluitvorming buiten vergadering. 

1. Besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging van de statuten en tot 

ontbinding van de Vennootschap, kunnen in plaats van in Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk 

worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden Schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben 

ingestemd. 

 De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld 

om advies uit te brengen. 

 Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder 

vermelding van de wijze waarop ieder van de Aandeelhouders stemt Schriftelijk is vastgelegd en door alle 

Vergadergerechtigden is ondertekend. 

2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk 

Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. 

 Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven 

wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in 

de eerstvolgende Algemene Vergadering mededeling. 

 
Artikel 21. 
Accountantsonderzoek. 

1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - opdracht te 

verlenen aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek teneinde de door het Bestuur 

opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen 

en aan het Bestuur en een verklaring af te leggen. 

2. Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van de opdracht aan een accountant als 

bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd. 

3. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar 

heeft verleend. 

 

Artikel 22. 
Boekjaar en Jaarrekening. 

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten 

hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het 

Bestuur de Jaarrekening op en legt het deze tezamen met een door de Raad van Commissarissen daarover 

opgesteld preadvies voor Aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de Vennootschap. 

 Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de Aandeelhouders. 

 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; indien enige 

ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt in de 

Jaarrekening. 

3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 

2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, 

bestemd tot hun behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn. 

 De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. 

4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 

1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:395a lid 6 of artikel 

2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt. 

 Voorts behoeft de Vennootschap geen toelichting in de Jaarrekening op te nemen, indien artikel 2:395a lid 

6 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt. 

5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. 

 De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de bestuurders en de 

commissarissen voor het gevoerde beheer casu quo gehouden toezicht. 

 Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de 

Jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 

Burgerlijk Wetboek. 



 61 

6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien 

en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven. 

 

Artikel 23. 
Winstverdeling. 

1. De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering 

of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten. 

 Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag 

van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking. 

 Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden afgeweken. 

2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst of 

reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves. 

 Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft 

verleend. 

 Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de 

Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare 

schulden. 

 Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de 

uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 

 Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de Aandelen die de 

Vennootschap houdt niet mede, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van 

die Aandelen certificaten zijn uitgegeven. 

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 

4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een 

reserve van de Vennootschap. 

 Ook het Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend. 

5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt, zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na 

vaststelling. 

6. De vordering tot uitbetaling van enige uitkering verjaart door verloop van vijf jaren. 

 

Artikel 24. 
Ontbinding en vereffening. 

1. In geval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, onder toezicht 

van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. 

2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de 

vereffening zijn belast vast. 

3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 

4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt 

allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. 

 Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders in verhouding tot 

ieders bezit aan Aandelen. 

 Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering aan de Vennootschap zelf 

plaatshebben, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen 

certificaten zijn uitgegeven. 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden 

Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij 

het besluit tot ontbinding is aangewezen. 

 Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door 

de vereffenaars. 

 

SLOTVERKLARINGEN 
De verschenen persoon verklaarde ten slotte: 

1. Vooralsnog zijn geen commissarissen benoemd. In de vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door 

de algemene vergadering, op de wijze als voorgeschreven in de statuten. Zolang echter nog niet voor de 

eerste maal in de vacatures is voorzien, komen de in de statuten aan de raad van commissarissen 

toegekende rechten respectievelijk verplichtingen zoveel mogelijk toe aan de algemene vergadering. 

2. Thans zijn geplaatst duizend achthonderd (1.800) gewone aandelen, elk nominaal groot tien euro (€ 10,00), 

genummerd 1 tot en met 1.800, waarin wordt deelgenomen door de gemeente Doetinchem, voornoemd, 

voor het gehele geplaatste kapitaal. 
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AANHECHTING STUKKEN 
Aan deze akte zal worden gehecht: 

- een besluit. 

 

SLOT 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

Ik heb aan de verschenen persoon de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld, daarop een toelichting gegeven 

en gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. 

Vervolgens heeft de verschenen persoon aan mij verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen 

en daarmee in te stemmen. 

Tevens heeft de verschenen persoon verklaard uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de 

akte. 

Onmiddellijk na de beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en door mij, notaris, ondertekend. 

De akte is verleden te Doetinchem op de datum aan het begin van deze akte vermeld. 

 

  



 63 

Bijlage 4 Dienstverleningsovereenkomst Sportbedrijf Doetinchem 
 

 

Ondergetekenden: 

 

De gemeente Doetinchem, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar 

burgemeester de heer mr. M. Boumans, hierna te noemen “gemeente” 
 

en 

 

Sportbedrijf Doetinchem B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 

Doetinchem en met adres …………………………………………, ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer ………………………., hierna te noemen “SBD”, 
 

gezamenlijk te noemen als “partijen”. 
 

In aanmerking nemende dat: 
 

1. De gemeente eigenaar is van de volgende maatschappelijke accommodaties: 

- Sporthal De Bongerd, De Bongerd 81, 7006 NH Doetinchem kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC nummer A7930, lokaal bekend als sporthal De Bongerd; 

- Sporthal Metzo, Maria Montessoristraat 5, 7008 CA Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01O, nummer 1314, lokaal bekend als sporthal Metzo; 

- Sportzaal De Zonneboom, Zonneplein 4, 7004 EL Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01L, nummer 4554, lokaal bekend als sportzaal De Zonneboom; 

- Gymnastieklokaal Kleurrijk,  Willy Brandtplein 8, 7007 LA Doetinchem,  kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01A, nummer 8891, lokaal bekend als gymzaal Kleurrijk; 

- Gymnastieklokaal Wolborgemate, Wolborgenmate 8, 7006 DG Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01A, nummer 2509, lokaal bekend als gymzaal Wolborgemate; 

- Gymnastieklokaal Ottawastraat, Ottawastraat 25, 7007 BC Doetinchem kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 02B, nummer 2699, lokaal bekend als gymzaal Ottawastraat; 

- Gymnastieklokaal De Pas, Terborgseweg 27a, 7001 GM Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 02A, nummer 4432, lokaal bekend als gymzaal De Pas; 

- Gymnastieklokaal Lohmanlaan, Lohmanlaan 19, 7003 DJ Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01M, nummer 5136, lokaal bekend als gymzaal Lohmanlaan; 

- Gymnastieklokaal Rossinilaan, Rossinilaan 14, 7002 LT Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01D, nummer 2810, lokaal bekend als gymzaal Rossinilaan; 

- Gymnastieklokaal Hagen, Van Gorkomhof 5, 7009 CZ Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01B, nummer 3018, lokaal bekend als gymzaal Hagen; 

- Gymnastieklokaal Houtsmastraat, Houtsmastraat 11E, 7002 KA Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01N, nummer 2328, lokaal bekend als gymzaal Houtsmastraat; 

- Gymnastieklokaal IJzevoorde, Loordijk 12-14, 7004 HT Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01D, nummer 2519, lokaal bekend als gymzaal IJzevoorde; 

 

Daar waar relevant als geheel aan te duiden als “de gemeentelijke binnensportaccommodaties”. 
 
2. De gemeentelijke binnensportaccommodaties tot 31 december 2020 in opdracht van de gemeente worden 

beheerd en geëxploiteerd door Buha en gezien de gemeentelijke taak en bestuurlijke beleidslijnen in stand 

gehouden dienen te worden; 

3. Stichting Sportservice Doetinchem tot 31 december 2020 in opdracht van de gemeente uitvoering heeft 

gegeven aan het gemeentelijk beleid ten aanzien van het stimuleren van sport, bewegen en een gezonde 

levensstijl van haar inwoners; 

4. Rozengaarde BV als eigenaar van Sportcentrum Rozengaarde tot 31 december 2020 in opdracht van de 

gemeente activiteiten heeft aangeboden op het gebied van instructiezwemmen, verenigingszwemmen, 

recreatiezwemmen, doelgroep zwemmen, zwemevenementen en het gebruik van de sporthal door scholen en 

verenigingen; 

5. De aandeelhouder van Rozengaarde BV en het bestuur van Stichting Sportservice Doetinchem hebben 

besloten tot integratie middels de oprichting van Sportbedrijf Doetinchem; 

6. De gemeente in haar raadsvergadering van 24 september 2020 heeft ingestemd met de oprichting van 

Sportbedrijf Doetinchem en heeft besloten om het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke 
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binnensportaccommodaties eveneens te integreren binnen Sportbedrijf Doetinchem waartoe de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties op basis van een verhuurovereenkomst aan het Sportbedrijf Doetinchem 

beschikbaar worden gesteld; 

7. De gemeente, in het kader van de instandhouding van eerder genoemde gemeentelijke taken en bestuurlijke 

beleidslijnen van de gemeente, aan SBD opdracht wenst te verstrekken tot het beheer en de exploitatie van de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties en de uitvoering van het gemeentelijk beleid ten aanzien van het 

stimuleren van sport, bewegen en een gezonde levensstijl van haar inwoners alsmede maatschappelijke 

producten en diensten voor haar inwoners wil inkopen die door Sportcentrum Rozengaarde aangeboden 

kunnen worden; 

8. Ten aanzien van het gestelde in het voorgaande lid nadere afspraken dienen te worden gemaakt die door 

partijen in voorliggende dienstverleningsovereenkomst zijn vastgelegd. 

 

Partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 
 

1. Beheer en exploitatie gemeentelijke binnensportaccommodaties 
1.1 Middels voorliggende dienstverleningsovereenkomst geeft de gemeente opdracht aan SBD om per 

ingangsdatum van voorliggende overeenkomst de gemeentelijke binnensportaccommodaties te 

beheren en te exploiteren. 

1.2 SBD beheert en exploiteert de gemeentelijke binnensportaccommodaties gedurende de looptijd van 

deze overeenkomst voor eigen rekening en risico met inachtneming van het gestelde hierover in 

deze dienstverleningsovereenkomst. 

1.3 SBD geeft de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties op slagvaardige en 

marktgerichte wijze gestalte, rekening houdend met de maatschappelijke functie van de 

accommodaties in termen van een klant- en servicegerichte aanpak, aantrekkelijk aanbod, 

laagdrempelige tarieven, beschikbaarheid voor doelgroepen en een doelmatige besteding van 

maatschappelijke middelen. Voorts draagt SBD er zorg voor dat er te allen tijde vakbekwaam en 

bevoegd personeel aanwezig is tijdens openstellings- en gebruikstijden van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties, tenzij door SBD met georganiseerde gebruikers sleutelgebruik is 

overeengekomen ervan uitgaande dat in de algemene gebruiksvoorwaarden voor accommodaties 

van SBD in juridische zin adequaat is afgedekt. 

1.4 SBD stelt de gemeentelijke binnensportaccommodaties schoon en hygiënisch verantwoord 

beschikbaar aan haar gebruikers.  

1.5 Het schoonhouden van de gemeentelijke binnensportaccommodaties dient te voldoen aan een AQL 

(Acceptance Quality Limit) van 7% in de ruimtecategorie bureaukamers, gymzalen en 

verkeersruimten In de ruimtecategorie sanitaire ruimten dient het geleverde werk te voldoen aan 

een AQL van 4%.  

1.6 Het exploiteren van de in de gemeentelijke binnensportaccommodaties aanwezige horecafaciliteiten 

is integraal onderdeel van de opdracht aan SBD. Het SBD toegestaan om de horeca-activiteiten 

geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. 

1.7 SBD is niet gerechtigd het beheer en/of de exploitatie van de accommodaties geheel of gedeeltelijk 

uit te besteden of op te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

gemeente met uitzondering van het gestelde ten aanzien van de horeca-activiteiten in artikel 1.6. 

1.8 SBD voert de dienstverleningsovereenkomst uit conform het door de gemeente geaccordeerde 

bedrijfsplan en het daaruit voort te vloeien jaarplan.  

 

2. Opdracht maatschappelijk gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties 
2.1 SBD dient bij de uitvoering van haar opdracht tot exploitatie van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties een bijdrage te leveren aan het realiseren van het brede beleid binnen 

het sociale domein zoals dat door de gemeente is vastgesteld. De wijze waarop SBD dit in de 

praktijk brengt dient te blijken uit het jaarplan dat jaarlijks door SBD ter goedkeuring aan de 

gemeente wordt voorgelegd. 

2.2 SBD levert haar producten en diensten ten aanzien van de bestaande gebruikers van de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties voor het jaar 2021 conform de door de gemeente 

vastgestelde gebruiksuren, gebruiksmomenten en tarieven zoals deze zijn neergelegd in bijlage 1 

van voorliggende dienstverleningsovereenkomst. De gebruiksuren en gebruiksmomenten mogen 

met ingang van 1 januari 2022 uitsluitend na overleg en bereikte overeenstemming met de 

bestaande gebruikers, worden gewijzigd. 

2.3 In algemene zin worden de maatschappelijke producten en diensten in de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties door SBD aangeboden op voor de beoogde (georganiseerde) 

doelgroepen passende dagen en tijdstippen. 
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2.4 Uitgifte van zowel structureel al incidenteel gebruik van – onderdelen van – de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties krijgt als volgt gestalte: 

1e prioriteit onderwijsinstellingen, sportverenigingen, doelgroepen, maatschappelijke instellingen 

en individuele inwoners uit de gemeente Doetinchem 

2e prioriteit onderwijsinstellingen, sportverenigingen, doelgroepen, maatschappelijke instellingen 

en individuele inwoners uit de regio Doetinchem 

3e prioriteit onderwijsinstellingen, sportverenigingen, doelgroepen, maatschappelijke instellingen 

en individuele inwoners van buiten de regio Doetinchem 

4 prioriteit commerciële bedrijven en/of organisaties uit de gemeente Doetinchem, de regio of 

daarbuiten. 

2.5 Een maximale opstelling van de gemeentelijke binnensportaccommodaties is het uitgangspunt. In 

de structureel door SBD op te stellen en aan de gemeente voor goedkeuring voor te jaarplannen is 

te allen tijde de beoogde openstelling van de gemeentelijke binnensportaccommodaties opgenomen. 

2.6 Onderwijsgebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties wordt ingeroosterd tijdens 

schooltijden en in overleg met de betrokken scholen. 

2.7 Het gebruik door onderwijsinstellingen, verenigingen en maatschappelijke instellingen wordt door 

SBD vastgelegd in gebruiksovereenkomsten, waarbij – mits verantwoord en juridisch sluitend 

vormgegeven – sleutelgebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties door dergelijke 

gebruikers is toegestaan en de gemeente nimmer aansprakelijk kan worden gehouden voor dit 

gebruik. 

2.8 Het is SBD toegestaan om eigen c.q. commerciële activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren 

binnen de gemeentelijke binnensportaccommodaties mits deze nimmer de maatschappelijke functie 

van de gemeentelijke binnensportaccommodaties verdringen, betreffende activiteiten minimaal 

kostendekkend kunnen worden uitgevoerd en afzonderlijk worden verantwoord in de jaarrekening 

van SBD. 

 

3. Opdracht inzake het stimuleren van sport, bewegen en een gezonde levensstijl 
3.1 SBD geeft uitvoering aan het gemeentelijke sport- en welzijnsbeleid door het ontwikkelen, 

aanbieden en uitvoeren van activiteiten die de inwoners van de gemeente stimuleren tot 

sportdeelname, bewegingsactiviteiten en een gezonde levensstijl. 

3.2 Om de in artikel 3.1 omschreven opdracht adequaat uit te kunnen voeren brengt SBD verbindingen 

tot stand met onderwijsinstellingen, sportverenigingen, wijkteams en maatschappelijke organisaties 

en instellingen die een bijdragen kunnen leveren of aan wie SBD een bijdrage kan leveren in het 

kader van het stimuleren van sporten, deelname aan beweegactiviteiten en/of een gezonde 

levensstijl, breidt deze verbindingen uit en houdt deze verbindingen in stand. 

3.3 Op aanwijzing van de gemeente ontwikkelt en voert SBD activiteiten uit gericht op sport, bewegen 

en een gezonde levensstijl voor specifieke doelgroepen, waaronder de uitvoering van het project 

Jongeren Op Gezond Gewicht en Meer Bewegen voor Ouderen. 

3.4 SBD positioneert zich in opdracht van de gemeente als het fundament onder sport- en 

beweegactiviteiten. In dat kader voert SBD onder meer het werkgeverschap uit voor de 

buurtsportcoaches en richt SBD zich op het ondersteunen van sportverenigingen om tot een zo 

succesvol mogelijke uitvoering van de verenigingsactiviteiten te komen. 

3.5 Het is SBD toegestaan om de dienstverlening op het gebied van sport, bewegen en een gezonde 

levensstijl uit te breiden naar andere opdrachtgevers dan de gemeente, mits daarmee de opdracht 

van de gemeente niet in het geding komt, opdrachten van derden minimaal kostendekkend worden 

uitgevoerd en afzonderlijk worden verantwoord in de jaarrekening van SBD. 

3.6 Bij de gemeentelijke opdracht tot het stimuleren van sportdeelname, beweegactiviteiten en een 

gezonde levensstijl van de inwoners van Doetinchem hanteert de gemeente het uitgangspunt dat 

alle accommodaties waarover SBD de beschikking heeft, mede voor dit doel worden ingezet. 

 

4. Opdracht ten aanzien van de inzet van Sportcentrum Rozengaarde 
4.1 In het kader van voorliggende dienstverleningsovereenkomst is het voor de gemeente uitgangspunt 

dat Sportcentrum Rozengaarde zich inzet voor het bevorderen van zwemvaardigheid, inspanning en 

ontspanning door middel van zwemactiviteiten, waartoe door SBD een aantrekkelijke en bij de 

behoeften van de inwoners van Doetinchem passende programmering wordt gehanteerd en een 

maximale openstelling het uitgangspunt. 

4.2 Onder de in artikel 4.1 genoemde passende programmering wordt in elk geval verstaan het 

financieel laagdrempelig aanbieden van zwemonderricht voor alle leeftijdsgroepen, doelgroep 

activiteiten en de organisatie van water-gerelateerde recreatieve evenementen. 
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4.3 In opdracht van de gemeente wordt Sportcentrum Rozengaarde tevens ingezet voor het faciliteren 

van schoolgebruik en verenigingsgebruik van zowel het zwembad als de sporthal. 

4.4 Het is SBD toegestaan om naast de gemeentelijke opdrachtuitvoering tevens eigen c.q. 

commerciële activiteiten uit te oefenen in Sportcentrum Rozengaarde mits de uitvoering van de 

gemeentelijke opdracht hier nimmer door in het gedrang komt, betreffende activiteiten minimaal 

kostendekkend worden uitgevoerd en afzonderlijk worden verantwoord in de jaarrekening van 

SBD.  

4.5 SBD draagt er zorg voor dat er tijdens de uitvoering van de gemeentelijke opdracht c.q. de daaruit 

voortvloeiende activiteiten te allen tijde vakbekwaam personeel aanwezig is voor begeleiding en/of 

toezicht. 

4.6 De gemeente eist van SBD dat zij borgt dat het zwembad dat onderdeel is van Sportcentrum 

Rozengaarde blijvend voldoet aan de voorwaarden van en beschikt over het Keurmerk Veilig en 

Schoon. 

 

5. Klanttevredenheid 
5.1 SBD hanteert een ordentelijke klachtenprocedure in het kader van de exploitatie van de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties, de uitvoering van het gemeentelijk sport- en 

welzijnsbeleid en de uitvoering van de opdracht inzake de levering van maatschappelijk producten 

en diensten middels de inzet van Sportcentrum Rozengaarde en staat te allen tijde open voor 

signalen van gebruikers, verenigingen en/of deelnemers aan activiteiten. 

5.2 Elke twee jaar organiseert SBD in alle accommodaties en onder deelnemers aan de activiteiten de 

voortkomen uit de uitvoering van het gemeentelijke sport- en welzijnsbeleid een onafhankelijk 

klanttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden door SBD gedeeld met de 

gemeente voorzien van een actiepuntenlijst om eventueel noodzakelijke aanpassingen (in de 

accommodaties, programmering of bedrijfsvoering) ter hand te nemen. Het eerste 

klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd in 2022. 

 

6. Sportloket 
6.1 In opdracht van de gemeente realiseert en exploiteert SBD het “Sportloket Doetinchem” waar 

inwoners, verenigingen, onderwijs- en maatschappelijke instellingen terecht kunnen met al hun 

vragen over sportfaciliteiten, sportaccommodaties, beweegactiviteiten, een gezonde levensstijl en 

daarbij behorende programmering, activiteiten en evenementen. 

6.2 Het sportloket wordt zowel fysiek als digitaal vormgegeven zodat er in principe 24 uur per dag 

gedurende 7 dagen per week een informatiebron over sporten, bewegen en gezond leven in 

Doetinchem beschikbaar is. 

 

7. Prijzen en tarieven 
7.1 Partijen zijn gezamenlijk de tarieven overeengekomen die door SBD zullen worden berekend in het 

kader van de uitvoering van de gemeentelijke opdracht voor zowel de exploitatie van de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties, de uitvoering van het sport- en welzijnsbeleid als de af 

te nemen producten van Sportcentrum Rozengaarde in het jaar 2021. 

7.2 Het is SBD toegestaan haar tarieven zoals benoemd in het vorige lid jaarlijks te indexeren 

overeenkomst het prijsindexcijfer Consumentenprijzen – Bestedingscategorie 094100 – Diensten 

voor sport en recreatie, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tarieven 

worden naar boven afgerond op één tiende euro. 

7.3 Indien de prijsindex als bedoel in het voorgaande lid niet meer wordt gepubliceerd door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek dan treden partijen in onderling overleg om een nieuw te 

hanteren index te kiezen die het beste aansluit op de oorspronkelijk index. 

7.4 SBD is vrij zelf haar tarieven voor aanvullende activiteiten vast te stellen, mits deze tarieven 

minimaal kostendekkend zijn en betreffende activiteiten afzonderlijk verantwoord worden in de 

jaarrekening van SBD. 

 

8. Financiële relaties 
8.1 Voor elk boekjaar stelt de gemeente aan SBD een vergoeding beschikbaar ten behoeve van de 

uitvoering van de gemeentelijke opdracht. De vergoeding voor 2021 is als volgt: 

- beheer en exploitatie gemeentelijke binnensportaccommodaties € ………………..  

- stimulering sport, bewegen en een gezonde levensstijl € …………………..  

- maatschappelijke producten en diensten binnen Sportcentrum Rozengaarde € ………… . 
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8.2 De gemeentelijke verplichting tot uitkering van de vergoeding zoals opgenomen in het voorgaande 

lid ontstaat pas nadat de gemeente het jaarplan voor het betreffende kalenderjaar inclusief de 

daarbij behorende begroting en de hoogte van de vergoeding, schriftelijk heeft goedgekeurd. 

8.3 De vergoeding voor de uitvoering van de integrale gemeentelijke opdracht zoals weergegeven in 

artikel 8.1 is exclusief eventueel wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 

8.4 Elke vier (4) jaar, of zoveel vaker als de gemeentelijk wenselijk acht, wordt in het derde jaar de 

vergoeding voor de integrale gemeentelijke opdracht geëvalueerd om overeenkomstig de resultaten 

van die evaluatie eventuele nieuwe financiële afspraken te maken voor de uitvoering van de 

integrale opdracht. 

 

9. Uitkering financiële bijdrage en indexering 
9.1 Betaling van de financiële vergoeding als beschreven in artikel 8 vindt jaarlijks bij vooruitbetaling 

plaats in vier (4) gelijke delen, te weten in januari, april, juli en oktober van het betreffende 

kalenderjaar na ontvangst van een correcte factuur. 

9.2 De financiële vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor de indexering wordt aangesloten bij 

prijsindexcijfer Consumentenprijzen – Bestedingscategorie 094100 – Diensten voor sport en 

recreatie, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tarieven worden naar 

boven afgerond op één tiende euro. 

9.3 Indien kostenstijgingen voortkomen uit externe, niet-beïnvloedbare factoren dan worden de 

gevolgen hiervan besproken met de accountmanager van de gemeente. Indien deze kostenstijgingen 

ertoe leiden dat de afgesproken prestaties niet kunnen worden behaald dan wordt in onderling 

overleg tussen partijen overeengekomen hoe partijen hiermee om dienen te gaan. Ook in een 

dergelijke situatie is de gemeente geenszins verplicht om financiële middelen ter beschikking te 

stellen die de oorspronkelijk vastgestelde vergoeding voor de uitvoering van de integrale 

gemeentelijke opdracht te boven gaan.  

 

10. Onderhoud gemeentelijke binnensportaccommodaties en Sportcentrum Rozengaarde 
10.1 In het kader van de uitvoering van de gemeentelijke opdracht ten aanzien van het beheer en de 

exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en de af te nemen maatschappelijke 

producten en diensten via Sportcentrum Rozengaarde wenst de gemeente zich verzekerd te weten 

van accommodaties die veilig en verantwoord gebruikt kunnen worden. 

10.2 Gelet op het gestelde in artikel 10 lid 1 heeft de gemeente middels de huurovereenkomst bepaald 

dat voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties het groot onderhoud van deze 

accommodaties door SBD dient te worden afgenomen van Buha. 

10.3 Voor wat betreft Sportcentrum Rozengaarde wenst de gemeente het groot bouwkundig onderhoud 

eveneens belegd te zien bij Buha en respecteert de gemeente de bestaande afspraken die SBD heeft 

met derden omtrent het zwembad technische onderhoud en onderhoud aan de 

waterbehandelingsinstallatie. 

10.4 SBD heeft de gemeentelijke voorwaarden ten aanzien van het uit te voeren groot onderhoud zoals 

beschreven in artikel 10 lid 2 en lid 3 vertaald in een dienstverleningsovereenkomst onderhoud die 

door SBD met Buha is aangegaan en als bijlage 2 aan voorliggende dienstverleningsovereenkomst 

is toegevoegd. 

 

11. Schade 
11.1 Partijen stellen elkaar onverwijld in kennis van een aansprakelijkheidsstelling door een derde of 

schade die verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden op grond van voorliggende 

dienstverleningsovereenkomst. 

11.2 De gemeente is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van SBD of 

van derden voor zover deze verband houdt met de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten van SBD, 

11.3 Indien SBD jegens de gemeente aansprakelijk is dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de 

door de gemeente geleden directe schade. 

11.4 Elke aansprakelijkheid van SBD verjaart door verloop van 5 jaren vanaf de dag waarop 

voorliggende dienstverleningsovereenkomst door voltooiing op opzegging is geëindigd. De SBD te 

vergoeden schade is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar ter zake wordt 

gedekt vermeerderd met een eventueel eigen risico. 

 

12. Verzekeringen 
12.1 Partijen dragen zorg voor het afsluiten en aanhouden van alle noodzakelijke verzekeringen die 

betrekking hebben op zaken die binnen de eigen verantwoordelijkheid en risicosfeer liggen. De 

verantwoordelijkheidsverdeling omtrent de af te sluiten verzekeringen als voornoemd is voor wat 
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betreft de gemeentelijke binnensportaccommodaties vastgelegd in de huurovereenkomst die tussen 

de gemeente en SBD is overeengekomen. 

12.2 Indien een der partijen heeft verzuimd een onder haar verantwoordelijkheid en risicosfeer 

behorende verzekering af te sluiten en er doet zich een calamiteit voor, dan komt de daaruit 

voortvloeiende schade voor rekening van de partij die heeft verzuimd de betreffende verzekering af 

te sluiten. 

 

13. Overleg en communicatie 
13.1 SBD organiseert een gebruikersplatform voor overleg met de verschillende georganiseerde 

gebruikers van de maatschappelijke producten en diensten in de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties en Sportcentrum Rozengaarde alsmede de organisatie en instellingen 

waarmee SBD structureel samenwerkt in het kader van het stimuleren van sport, bewegen en een 

gezonde levensstijl. 

13.2 Tussen de gemeente en SBD vindt minstens tweemaal per jaar een bestuurlijk overleg en viermaal 

per jaar een ambtelijk overleg plaats met de accountmanager van de gemeente over de uitvoering 

van voorliggende dienstverleningsovereenkomst. De accountmanager en SBD bepalen samen de 

inhoud van de agenda van dit overleg, SDB is verantwoordelijk voor de organisatie en 

verslaglegging van dit overleg. 

13.3 SBD informeert de gemeente zo spoedig mogelijk over mogelijke calamiteiten, risico’s en 

belangrijke signalen van de gebruikers van de betrokken accommodaties en/of deelnemers aan de 

activiteiten op het gebied van sport, bewegen en een gezonde levensstijl. 

13.4 SBD heeft de plicht de gemeente per direct te informeren over ontwikkelingen die een wezenlijke 

invloed hebben op het beheer, de exploitatie en/of de beschikbaarheid van de bij de 

opdrachtuitvoering betrokken accommodaties. Van een dergelijke ontwikkeling is in elk geval 

sprake bij een (dreigende) significante overschrijding van de begroting of het constateren van 

(onderhouds)gebreken waardoor de bij de opdrachtuitvoering betrokken accommodaties of één of 

meer daarvan niet voor gebruik kunnen worden opengesteld. 

 

14. Adviesfunctie SBD 
14.1 SBD adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het vigerende of te ontwikkelen 

strategische beleid binnen zowel de sport- als welzijnssector als het bredere sociaal domein voor 

zover dit betrekking heeft of kan hebben op de uitvoering van de integrale gemeentelijke opdracht 

zoals deze is weergegeven in voorliggende dienstverleningsovereenkomst. 

14.2 De gemeente stelt SBD minimaal 3 maanden voorafgaande aan beleidsvaststelling door de 

gemeenteraad in de gelegenheid advies uit brengen voor zover het beleidsvaststelling betreft die 

betrekking heeft of kan hebben op de uitvoering van de integrale gemeentelijke opdracht zoals deze 

is weergegeven in voorliggende dienstverleningsovereenkomst.  

 

15. Overleg bij veranderende wet- en regelgeving 
15.1 SBD dient wijzigingen in de wet- en regelgeving die gevolgen hebben voor de uitvoering van de 

integrale gemeentelijke opdracht, één of meer onderdelen daarvan, zo spoedig mogelijk schriftelijk 

bekend te maken bij de gemeente. Eventuele financiële consequenties van veranderende wet- en 

regelgeving zijn voor rekening van de gemeente.  

15.2 Partijen zijn bekend met het recente Sportbesluit als gevolg waarvan het voor veel organisaties c.q. 

organisatievormen niet meer mogelijk is om belast met omzetbelasting gelegenheid te geven tot 

sportbeoefening en baden. Partijen zijn zich er tevens van bewust dat het effect van dit sportbesluit 

op organisaties als SBD nog onduidelijk is. Derhalve spreken partijen af dat zij zodra hierover meer 

duidelijkheid bestaat met elkaar in overleg treden om te komen tot bijsturing van de organisatie van 

SBD, haar statuten, de gemeentelijke opdracht, de prijs/tariefstructuur of combinaties hiervan, 

indien en voor zover dit nodig of wenselijk wordt geacht door partijen.  

 

16. Overige bepalingen 
16.1 Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat van een van de 

partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de ongewijzigde instandhouding van 

voorliggende dienstverleningsovereenkomst niet mag worden verwacht, zullen partijen overleg 

voeren over de voortzetting van de uitvoering van voorliggende dienstverleningsovereenkomst.  

16.2 Is of wordt voorliggende overeenkomst gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of onverbindend, dan 

blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden, De partijen zullen het nietige, 

vernietigbare of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend 
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zijn en waarvan de gevolgen zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of 

onverbindende gedeelte. 

16.3 Partijen doen afstand van het recht om voorliggende dienstverleningsovereenkomst te vernietigen 

op grond van dwaling, bedrog of enig ander wilsgebrek. 

16.4 Kennisgevingen die partijen op grond van voorliggende overeenkomst aan elkaar doen vinden te 

allen tijde schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen 

rechtskracht, tenzij deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd. 

16.5 Indien en voor zover van toepassing geldt het bepaalde in voorliggende 

dienstverleningsovereenkomst onverlet de publiekrechtelijke verantwoordelijkheden van de 

gemeente. 

 

17. Inwerkingtreding, looptijd en beëindiging 
17.1 Voorliggende overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en wordt aangegaan voor een 

periode van vier jaar, eindigend op 31 december 2024. 

17.2 Na verloop van 6 maanden na het ingaan van voorliggende dienstverleningsovereenkomst zullen 

partijen deze overeenkomst evalueren, Naar aanleiding van deze evaluatie bestaat de mogelijkheid 

voor partijen om uiterlijk na verloop van 9 maanden na het ingaan van voorliggende 

dienstverleningsovereenkomst een voorstel tot schriftelijke wijziging van de 

dienstverleningsovereenkomst te doen. Indien partijen overeenstemming bereiken over wijziging 

van voorliggende dienstverleningsovereenkomst dan zal de dienstverleningsovereenkomst uiterlijk 

na verloop van 12 maanden na ingangsdatum dienovereenkomstig gewijzigd worden. 

17.3 Na het verstrijken van 3 jaar na het ingaan van voorliggende dienstverleningsovereenkomst zullen 

partijen evalueren of, en zo ja, in welke vorm, voorliggende dienstverleningsovereenkomst na het 

verstrijken van de initiële periode van 4 jaar door partijen zal worden voortgezet. 

17.4 Indien partijen na de evaluatie zoals bedoeld in artikel 17.3 besluiten om voorliggende 

dienstverleningsovereenkomst voort te zetten, zal de dienstverleningsovereenkomst na het 

verstrijken van de initiële periode van 4 jaar, door partijen worden herijkt en na wederzijdse 

goedkeuring verlengd worden voor een aansluitende periode van opnieuw 4 jaar, een en ander 

tenzij er rechtsgeldig tussentijds wordt opgezegd, Na afloop van de tweede periode van 4 jaar kan 

telkens verlengd worden met 4 jaar. 

17.5 Beëindiging van voorliggende dienstverleningsovereenkomst vindt plaats door opzegging per 

deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven tegen het einde van de termijnen als genoemd in 

artikel 17.4 met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 12 kalendermaanden. 

 

 

18. Toepasselijk recht en geschillen 
18.1 Voorliggende dienstverleningsovereenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. 

18.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van voorliggende 

dienstverleningsovereenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgesteld aan de bevoegde rechter te 

………….., echter niet eerder dan nadat partijen eerst getracht hebben een minnelijke oplossing te 

bereiken, eventueel middels inschakeling van een derde deskundige of arbiter als partijen daar 

overeenstemming over bereiken, 

 

 

Aldus opgemaakt in 2-voud in de gemeente Doetinchem op ………………….. 2020 

 

 

Namens de gemeente Doetinchem    Namens Sportbedrijf Doetinchem 

 

 

______________________________________  _____________________________________ 

 

 

 

 

Bijlagen: 
1 Overzicht bestaande gebruikers, gebruiksmomenten en tarieven 

2 Dienstverleningsovereenkomst Onderhoud SBD-Buha 

 

  



 70 

Bijlage 5 Dienstverleningsovereenkomst onderhoud SBD – Buha 
 

 
Ondergetekenden: 

 

Sportbedrijf Doetinchem B.V. als opdrachtgever, gevestigd te Doetinchem met het adres Bezelhorstweg 115, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ………………….., ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur ………………………….., hierna te noemen “SBD” 
 

en 

 

Buha B.V. als opdrachtnemer, gevestigd te Doetinchem met het adres Havenstraat 80, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67288340, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar directeur W. de Korte, hierna te noemen “Buha” 
 

gezamenlijk te noemen “partijen” 
 

 

In aanmerking nemende dat: 
 
1. SBD eigenaar is van Sportcentrum Rozengaarde, Bezelhorstweg 115, 7002 CC Doetinchem. 

2. De gemeente Doetinchem het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties als 

vermeld onder punt 3 aan SBD heeft opgedragen. 

3. De gemeente Doetinchem middels een huurovereenkomst de volgende binnensportaccommodaties aan SBD 

ter beschikking heeft gesteld: 

- Sporthal de Bongerd, de Bongerd 81, 7006 NH Doetinchem 

- Sporthal Metzo, Maria Montessoriestraat 5, 7008 CA Doetinchem 

- Sportzaal de Zonneboom, Zonneplein 4, 7004 EL Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Kleurrijk, Willy Brandtplein 8, 7007 LA, Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Wolborgemate, Woborgenmate 8, 7006 DG Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Ottawastraat, Ottawastraat 25, 7007 BC Doetinchem 

- Gymnastieklokaal De Pas, Terborgseweg 27a, 7001 GM Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Lohmanlaan, Lohmanlaan 19, 7003 DJ Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Rossinilaan, Rossinilaan 14, 7002 LT Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Hagen, Van Gorkomhof 5, 7009 CZ Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Houtsmastraat, Houtsmastraat 11E, 7002 KA Doetinchem 

- Gymnastieklokaal IJzevoorde, Loordijk 12-14, 7004 HT Doetinchem 

4. SBD het onderhoud van Sportcentrum Rozengaarde (met uitzondering van het zwembadtechnisch onderhoud 

en onderhoud aan de waterbehandelingsinstallatie) en van de binnensportaccommodaties als vermeld onder 

voorgaand punt 3 onder haar regie door Buha wil laten coördineren en (laten) uitvoeren en Buha bereid is 

deze werkzaamheden op zich te nemen.  

 

Partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

 

Artikel 1  Algemeen 
1.1 Deze overeenkomst heeft tot doel de uitgangspunten en randvoorwaarden vast te leggen waaronder 

de dienstverlening van Buha aan SBD op het gebied van het onderhoud van de in deze 

overeenkomst vermelde sportaccommodaties zal plaatsvinden.  

1.2 Aantallen en prijzen van af te nemen diensten alsmede namen van contactpersonen worden 

opgenomen in de jaarlijks uit te brengen onderhoudsplannen voor betrokken sportaccommodaties. 

1.3 Wijziging van of aanvulling op voorliggende overeenkomst kunnen uitsluitend met instemming van 

beide partijen schriftelijk en voor akkoord getekend plaatsvinden.  

1.4 Wijzigingen in een jaarplan onderhoud worden vooraf schriftelijk bevestigd en behoeven 

ondertekening van partijen.  

1.5 Partijen wijzen elk een contactpersoon aan die de contacten over de uitvoering van voorliggende 

overeenkomst onderhouden. Tenzij door de ene partij uitdrukkelijk schriftelijk aan de andere partij 

van het tegendeel mededeling wordt gedaan, zijn deze contactpersonen bevoegd de partij die hen 

heeft aangewezen in het kader van de uitvoering van voorliggende overeenkomst te 

vertegenwoordigen en te binden.  
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Artikel 2  Doel en duur van de overeenkomst 
2.1 Deze overeenkomst heeft tot doel het – onder regievoering van SBD – door Buha laten coördineren 

en (laten) uitvoeren van het onderhoud aan Sportcentrum Rozengaarde en van de overige 

binnensportaccommodaties bestaande uit twee sporthallen, één sportzaal en negen 

gymnastieklokalen, met uitzondering van het zwembadtechnisch onderhoud en onderhoud aan de 

waterbehandelingsinstallatie van zwembad Rozengaarde. 

2.2 Voorliggende overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar, ingaande op 1 januari 

2021 en eindigend op 31 december 2024.  

2.3 Na het verstrijken van drie jaar na het ingaan van voorliggende overeenkomst wordt de 

samenwerking die voortvloeit uit deze overeenkomst gezamenlijk geëvalueerd. Indien de 

samenwerking naar wederzijdse tevreden verloopt wordt voorliggende overeenkomst verlengd met 

een nieuwe contractperiode van vier jaar.  

2.4 Wenst één der partijen voorliggende overeenkomst te beëindigen dan dient hiervoor een 

opzegtermijn van zes kalendermaanden in acht te worden genomen en dient de opzegging 

schriftelijk met ontvangstbevestiging door de ontvanger plaats te vinden.  

2.5 Tussentijdse ontbinding van deze overeenkomst vindt plaats in geval van ernstige tekortkoming in 

de nakoming van afspraken door één der partijen. 

2.6 Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst is mogelijk in een omstandigheid als genoemd in 

artikel 7. 

 

Artikel 3 Uitvoering werkzaamheden Buha 
3.1 Buha is niet gerechtigd de coördinatie van het onderhoud van de sportaccommodaties aan een derde 

uit te besteden en/of op te dragen behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van SBD. 

3.2 De vergoeding voor de door Buha uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie en 

het (laten) uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden zal in de jaarlijks uit te brengen 

onderhoudsplannen voor betrokken sportaccommodaties worden opgenomen. 

 

Artikel 4 Uitvoering onderhoudswerkzaamheden 
4.1 Buha zal zorgdragen en is in het kader van deze overeenkomst volledig verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het onderhoud aan Sportcentrum Rozengaarde (met uitzondering van het 

zwembadtechnisch onderhoud en onderhoud aan de waterbehandelingsinstallatie) en van de overige 

binnensportaccommodaties bestaande uit twee sporthallen, één sportzaal en negen 

gymnastieklokalen. 

4.2 Buha dient te borgen dat het verhelpen van alle eventuele storingen en mankementen niet leiden tot 

sluiting van de accommodaties. 

4.3 De in lid 1 geformuleerde opdracht dient te borgen dat in alle jaren de accommodaties (gebouw, 

installaties en inrichtingen) minimaal voldoen aan conditie 3 volgens de NEN 2767. 

4.4 Jaarlijks doet Buha voor het einde van het derde kwartaal van enig jaar op basis van de vigerende 

meerjarenonderhoudsplannen ongevraagd verslag aan SBD. In het verslag rapporteert Buha over 

zowel de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden als onderhoudswerkzaamheden die worden 

doorgeschoven naar een later jaar. 

4.5 Elk door Buha opgesteld jaarplan, inclusief de daarbij behorende investering, behoeft de instemming 

van SBD en de goedkeuring van de gemeente Doetinchem. 

4.6 SBD voert jaarlijks, tezamen met Buha, een controle op uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden uit 

om te kunnen vaststellen of deze naar behoren en kwalitatief voldoende zijn uitgevoerd. Indien er 

sprake is van geconstateerde tekortkomingen maken SBD en Buha nadere afspraken om deze binnen 

een termijn van 3 kalendermaanden op te heffen. 

4.7 Buha draagt zorg dat het onderhoud op zodanige wijze wordt uitgevoerd dat de bedrijfsvoering van 

de accommodaties ongehinderd doorgang kan blijven vinden. 

4.8 Voor grote onderhoudswerkzaamheden die slechts uitgevoerd kunnen worden tijdens sluiting van 

een accommodatie voert Buha vroegtijdig overleg met SBD en wordt gezamenlijk bepaald wanneer 

dergelijke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 

4.9 In de demarcatielijst welke onlosmakelijk als bijlage 1 bij deze overeenkomst is gevoegd is de 

verantwoording van uitvoering van onderhoud en overige taken tussen SBD en Buha nader 

uitgewerkt. Bij deze demarcatielijst behoren een tweetal overzichten van vaste inventaris en van 

losse en sporttechnische inventaris welke als bijlage 2 en 3 bij deze overeenkomst zijn gevoegd. 

 

Artikel 5 Opdrachten, facturering en betalingen 
5.1 Opdrachten aan derden voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden worden door Buha 

namens SBD verstrekt. 
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5.2 Alle facturen voor uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden dienen, met als factuuradres 

‘Sportbedrijf Doetinchem, Bezelhorstweg 115, 7002 CC Doetinchem’ digitaal naar de 

verantwoordelijke contactpersoon binnen Buha te worden gestuurd. Na goedkeuring zullen 

de facturen voor betaling bij SBD worden aangeboden. 

5.3 Betaling van goedgekeurde facturen zal plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

 

Artikel 6 Verzekering 
6.1 Buha draagt zorg voor het afsluiten van een op deze opdracht betrekking hebbende en passende 

beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € ……………….. 

per schadegeval. Een kopie van de polis is als bijlage 4 bij deze overeenkomst gevoegd. 

6.2 Buha verplicht zich gedurende de looptijd van deze opdracht deze verzekering in stand te houden en 

tijdig voor het betalen van premies zorg te dragen. 

 
Artikel 7  Einde van de overeenkomst 
7.1 Onverminderd alle rechten van partijen heeft SBD het recht de overeenkomst tussentijds te 

beëindigen bij: 

- aangevraagde surseance van betaling door Buha; 

- staking van de onderneming door Buha; 

- faillissement van Buha; 

- aantoonbare wanprestatie door Buha. 

 

Artikel 8  Voortgangsoverleg 
8.1 Ieder kalenderjaar vindt er minimaal tweemaal overleg plaats tussen partijen over de wijze waarop 

de overeenkomst wordt uitgevoerd. In deze overleggen komt in elk geval aan de orde: de 

samenwerking in algemene zin, kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, responstijd beheer- 

en/of onderhoudsmeldingen, voortgang van het planmatig onderhoud zoals is neergelegd in het 

jaarplan onderhoud voor betreffend kalenderjaar. 

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze 
9.1 Voor alle inkopen en aanbestedingen gelden het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017’ van de 

gemeente Doetinchem en de ‘Algemene inkoopvoorwaarden Achterhoekse gemeenten voor 

leveringen en diensten (AIAG 2017)’. 

9.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

9.3 Voor zover door Buha een beroep is gedaan op algemene voorwaarden of branchevoorwaarden zijn 

deze door SBD afgewezen en derhalve niet van toepassing.  

9.4 Alle geschillen die voortvloeien uit of mochten ontstaan naar aanleiding van voorliggende 

overeenkomst, of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan een gevolg zijn, zullen bij 

uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland te Zutphen, echter niet eerder dan nadat 

partijen getracht hebben tot een minnelijke oplossing te komen, eventueel middels de inschakeling 

van een derde deskundige of arbiter als partijen daar overeenstemming over bereiken.  

 

 

Aldus opgemaakt in 2-voud in de gemeente Doetinchem op …………………2020 

 

 

Namens opdrachtgever  Namens opdrachtnemer 

   

 

……………………………….. W. de Korte 

Directeur Sportbedrijf Doetinchem B.V.  Directeur Buha B.V. 

 

 

Van toepassing zijnde bijlagen welke een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst uitmaken: 
 

Bijlage 1 Demarcatielijst inzake beheer en onderhoud sportaccommodaties Sportbedrijf Doetinchem 

Bijlage 2 Overzicht vaste inventaris sportaccommodaties 

Bijlage 3 Overzicht losse en sporttechnische inventaris sportaccommodaties 

Bijlage 4 Polis beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Buha  
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Bijlage 1 Demarcatielijst dienstverleningsovereenkomst onderhoud 
sportaccommodaties gedateerd …… 2020 zoals gesloten tussen Sportbedrijf 
Doetinchem en Buha. 

 

Omschrijving Activiteit 
Uitvoering 

SBD Buha 
    

Algemeen 

Hygiëne Ongediertebestrijding zoals 

van mieren, wespen, 

kakkerlakken, muizen, ratten, 

e.d. x  

Bestrijding van boktorren, 

schimmels en zwammen x  

Maatregelen i.v.m. ziekte x  

Preventieve maatregelen i.v.m. 

ongediertebestrijding x  

Schoonmaak Inwendige van het gebouw x  

Glasbewassing Uitwendig inclusief kozijnen 

en panelen x  

Inwendig inclusief kozijnen en 

panelen  x  

Inventarisschade Aangifte politie x  

Aangifte verzekering en 

afhandeling  x 

Gebouwschade (brand, storm 

en water) 

Aangifte politie x  

Aangifte verzekering en 

afhandeling  x 

Vandalisme, inbraak Aangifte politie x  

Afhandeling eenvoudige 

schade + herstel n.a.v. 

vandalisme (incl. glasbreuk)  x 

Afhandeling gecompliceerde 

schade  x 

Verwijdering graffiti  x 

Vorstschade Herstel  x 

Versiering, naamsaanduiding, 

reclame 

Vlaggen inclusief 

vlaggenmasten x  

Naamsaanduiding x  

Reclame x  

Sleutelbeheer en 

certificaathouder 

Verantwoordelijk voor uitgifte 

sleutels x  

Bijbestellen sleutels x  

    

Daken en goten 

Dakbedekking platte en 

hellende daken, 

noodoverstorten en 

hemelwaterafvoeren  

Bladvrij maken en vrijhouden 

noodoverstorten en 

hemelwaterafvoeren  x 

Repareren  x 

Ontstoppen  x 

Vernieuwen  x 

Lekkages Verhelpen onder garantie  x 

Verhelpen zonder garantie  x 

Ventilatiekapjes, 

rookgasafvoeren 

Kapotte vervangen  x 

Herstellen beschadigingen  x 

Goten, dakranden (incl. 

grondhout) 

Schoonvegen, blad 

verwijderen en vrijhouden 

hemelwaterafvoeren  x 

Repareren en vervangen  x 
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Overstekken en luifels Herstellen beschadiging  x 

Schoorstenen Repareren  x 

 Vervangen  x 

Lood en zinkwerk Overdekken, corrigeren en 

vernieuwen  x 

Lichtkoepels Reinigen kappen  x 

Kapotte kappen vervangen  x 

Gangbaar houden hang- en 

sluitwerk  x 

Vervangen defect hang- en 

sluitwerk  x 

Herstellen structurele 

problemen  x 

 Vervangen compleet incl. 

opstanden  x 

Valbeveiliging platte daken Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele gebreken  x 

Onderhoud en contracten  x 

Totaal vervangen en 

vernieuwen  x 

Keuringen valbeveiliging incl. 

hesjes  x 

    

Gevels 

Buitenkozijnen, ramen en 

deuren (incl. beglazing, 

verfwerk, hang- en sluitwerk 

en dorpels/neuten) 

Vervangen kapotte ruiten incl. 

lekkage isolatieglas  x 

Herstel incidentele gebreken  x 

Gangbaar houden en maken  x 

Vervangen defect hang- en 

sluitwerk (incl. drangers)  x 

Vervangen paneel, raam of 

deur  x 

Vervangen kozijn  x 

Betimmeringen en 

boeiboorden (incl. kitvoegen, 

dilataties en voegwerk) 

Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele gebreken  x 

Vernieuwen  x 

Metselwerk (incl. kitvoegen, 

dilataties en voegwerk) 

Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele gebreken  x 

Vernieuwen  x 

Gevelbekleding Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele gebreken  x 

Vernieuwen  x 

Beton Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele gebreken 

(dekking wapening 

onvoldoende, o.i.d.)  x 

Lateien, kolommen en 

draagconstructies 

Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele gebreken  x 

Automatische schuifdeuren en 

deuropeners 

Opheffen storingen  x 

Herstellen incidentele 

beschadigingen en gebreken  x 

Vervangen/vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 
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Zonwering en screens Opheffen storingen  x 

Herstellen incidentele 

beschadigingen en gebreken  x 

Vervangen/vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 

    

Binnenwanden 

Binnenwanden, kozijnen, 

deuren, panelen (incl. 

beglazing, schilderwerk, hang- 

en sluitwerk en dorpels) 

Herstellen beschadigingen 

t.g.v. gebruik x  

Gangbaar houden en 

vervanging hang- en sluitwerk 

(incl. deurdrangers)  x 

Vervangen binnenkozijn (incl. 

deur, schilderwerk en hang- en 

sluitwerk)  x 

Totale vervanging  x 

Stucwerk Herstellen beschadigingen 

t.g.v. x  

Herstellen structurele gebreken  x 

Vervangen  x 

Wandtegelwerk incl. kitvoegen Herstellen beschadigingen 

t.g.v. gebruik x  

Reinigen en onderhouden x  

Herstellen structurele gebreken  x 

Totaal vervanging  x 

Automatische schuifdeuren en 

deuropeners 

Opheffen storingen  x 

Herstellen incidentele 

beschadigingen en gebreken  x 

Vervangen/vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 

    

Plafonds 

Gipsplaten en systeemplafonds Herstellen beschadigingen 

t.g.v. gebruik x  

Incidenteel platen vervangen x  

Totaal vervanging  x 

    

Vloeren en trappen 

Vloertegelwerk incl. kitvoegen Herstellen beschadigingen 

t.g.v. gebruik x  

Reinigen en onderhouden x  

Totaal vervanging  x 

Cementdekvloeren Herstellen incidentele 

beschadigingen x  

Vloerbedekking (tapijt en 

linoleum) 

Herstellen gebreken x  

Reinigen en onderhouden x  

Totaal vervanging en 

(opnieuw) aanbrengen x  

Entreematten  Herstellen incidentele 

beschadigingen x  

Reinigen en onderhouden x  

Totaal vervanging x  

Trappen en traptreden Herstellen incidentele 

beschadigingen x  

Reinigen en onderhouden x  

Totaal vervanging  x 

    

Sanitaire installaties 
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Wastafels, aanrecht, urinoirs, 

closets incl. zittingen, 

spoelreservoir, kranen, 

douchekoppen, appendages en 

binnenriolering 

Ontstoppen en ontkalken x  

Vervanging i.v.m. 

beschadigingen en reparaties x  

Legionella preventie 
 x 

Warmwaterboilers Opheffen eenvoudige 

storingen x  

Vervangen defecte onderdelen 

en anodes  x 

Vervangen direct gestookte  x 

Vervangen indirect gestookte  x 

Brandblusmiddelen (haspels 

en handblussers) 

Maatregelen t.g.v. 

voorschriften 

gebruiksvergunning  x 

Keuring  x 

Onderhoud en reparaties  x 

Vervangen  x 

Vetvangput Reinigen  x 

Opheffen storingen  x 

Onderhoudscontract  x 

    

Elektrotechnische installaties 

Elektrotechnische installaties 

algemeen 

Opheffen eenvoudige 

storingen x  

Opheffen complexe storingen  x 

Vervangen kapotte 

onderdelen, lampen en 

schakelaars  x 

Jaarlijkse controle 

noodverlichting  x 

Controle NEN 3140 (8-

jaarlijks)  x 

Controle nacht- en 

oriëntatieverlichting   x 

Verlichting Vervangen lampen en TL-

buizen x  

Vervangen armaturen 

(incidenteel)  x 

Vervangen armaturen 

(planmatig)  x 

Vervangen armaturen 

noodverlichting  x 

Bedrading, groepenkast en 

bliksembeveiliging 

Aanpassing  x 

Repareren  x 

Vervangen  x 

Keuring en onderhoud  x 

Geluid-, omroep- en intercom-

installaties 

Aanpassing  x 

Repareren  x 

Vervangen  x 

Brand- en rookmelders Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

Maandelijks testen brand- en 

rookmelders x  

Inbraakbeveiligingsinstallaties Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 

Brandmeldinstallatie Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

Jaarlijks onderhoudscontract  x 
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Maandelijks testen van de 

brandmeldinstallatie x  

Ontruimingsoefeningen x  

Centrale antenne-installaties Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

    

Verwarming- en ventilatie-installaties 

Verwarmingsinstallatie 

algemeen 

Opheffen eenvoudige 

storingen x  

Opheffen complexe storingen  x 

Ontluchten en bijvullen 

installaties  x 

Onderhoudscontract  x 

Cv-ketel, leden, brander, 

luchtbehandelingskasten en 

regelinstallaties 

Reparaties en vervangen 

onderdelen  x 

Onderhoudscontract  x 

Vervangen  x 

Radiatoren, convectoren, deel 

leidingwerk en kranen Repareren en vervangen  x 

Klimaatinstallatie incl. koeling Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 

Luchtbehandelingskasten 

compleet en 

(dak)afzuigventilatoren 

Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 

Luchtkanalen en roosters Schoonhouden roosters x  

Schoonhouden binnenzijde 

luchtkanalen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

    

Gebruik(er)specifieke installaties 

Alle installaties voor de 

gebruiker t.b.v. het 

bedrijfsproces zoals b.v. 

telefoon-, computer- en data-

installaties 

Aanschaf, inrichting, 

onderhoud en (totale) 

vervanging  

x  

    

Schilderwerken 

Buitenschilderwerk algemeen Bijwerken beschadigingen  x 

Aanbrengen nieuwe laag 

(tussenbeurt en volledige 

behandeling)  x 

Binnenschilderwerk algemeen Bijwerken beschadigingen  x 

Aanbrengen nieuwe laag 

(tussenbeurt en volledige 

behandeling)  x 

    

Vaste inventaris 

De vaste inventaris is 

eigendom van de gemeente en 

wordt aan SBD ter 

beschikking gesteld 

Schoonmaken x  

Herstellen gebreken  x 

Vervangen 
 x 

    

Losse en sporttechnische inventaris 

De losse en sporttechnische 

inventaris is eigendom van de 

gemeente en wordt aan SBD 

ter beschikking gesteld 

Schoonmaken x  

Herstellen gebreken  x 

Vervangen 
 x 

    



 78 

Terreinvoorzieningen inclusief beplanting 

Bestrating Schoonhouden en vrijhouden van 

mos- en algengroei x  

Herstellen beschadigingen, 

reparatie, verzakkingen en 

boomwortelproblematiek  x 

Buitenriolering, putten, 

drainage en kolken 

Ontstoppen en doorspuiten  x 

Herstellen  x 

Vernieuwen  x 

Fietsenstalling c.q. 

fietsenrekken  

Herstellen  x 

Vervangen  x 

Groenvoorzieningen Onderhouden en schoonhouden x  

Vervanging  x 

 

Bijlage 2 Overzicht vaste inventarissen sportaccommodaties behorend bij 
Dienstverleningsovereenkomst onderhoud Sportbedrijf Doetinchem en Buha 
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Bijlage 3 Overzicht losse en sporttechnische accommodaties behorend bij 
Dienstverleningsovereenkomst onderhoud Sportbedrijf Doetinchem en Buha 
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Bijlage 6 Aanvullend functie- en salarishuis cao zwembaden 
 

Voor het personeel dat bij SBD in dienst is vanuit Rozengaarde BV, Sportservice Doetinchem en Buha worden 

de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Het personeel van Rozengaarde BV behoudt binnen SBD de arbeidsvoorwaarden van de CAO Zwembaden. 

 Het personeel van Sportservice Doetinchem behoudt binnen SBD de arbeidsvoorwaarden van de CAO Sport. 

 Het personeel van Buha behoudt binnen SBD de rechten zoals neergelegd in het gemeentelijk sociaal plan bij 

oprichting van Buha. 

 
Nieuw personeel wordt binnen SBD aangesteld op basis de CAO Zwembaden (WIZZ). Deze CAO kent een 

salarishuis dat loopt van schaal 1 tot en met 9.  Als gevolg daarvan biedt deze CAO niet voor alle functies die 

vanuit Sportservice Doetinchem worden geïntegreerd binnen het SBD een passende salarisschaal. Daarom is een 

“eigen” aanvullend salarishuis voor SBD ontworpen: 

 

 voor de functies die passen binnen de schalen 1 t/m 9 van de CAO Zwembaden wordt het salarishuis van 

deze CAO gehanteerd; 

 voor functies in de schalen 10 t/m 14 wordt een ‘eigen’ aanvullend salarishuis volgens bijgaande tabel 

gehanteerd. 

 

 

 

 Aanvullend salarishuis Sportbedrijf Doetinchem BV 

Periodiek Schaal 
10 

Schaal 
11 

Schaal 
12 

Schaal 
13 

Schaal 
14 

0 3.454,00 3.700,00 4.045,00 4.573,00 5.262,00 

1 3.537,76 3.794,17 4.144,18 4.681,61 5.395,13 

2 3.623,55 3.890,73 4.245,80 4.792,80 5.531,63 

3 3.711,42 3.989,75 4.349,91 4.906,63 5.671,58 

4 3.801,42 4.091,28 4.456,57 5.023,16 5.815,07 

5 3.893,61 4.195,41 4.565,84 5.142,46 5.962,19 

6 3.988,03 4.302,18 4.677,79 5.264,59 6.113,03 

7 4.084,74 4.411,67 4.792,49 5.389,63 6.267,69 

8 4.183,79 4.523,95 4.910,01 5.517,63 6.426,26 

9 4.285,25 4.639,08 5.030,40 5.648,67 6.588,85 

10 4.389,17 4.757,15 5.153,75 5.782,83 6.755,55 

11 4.495,60 4.878,22 5.280,11 5.920,17 6.926,46 

12 4.604,62 5.002,37 5.409,58 6.060,78 7.101,70 

13 4.716,00 5.129,68 5.542,23 6.204,72 7.281,37 

14 - 5.260,00 5.678,00 6.352,00 7.466,00 
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Bijlage 7 Protocol Personele overname 
 

1.1 Inleiding 
 
In dit protocol wordt geregeld hoe de overgang van het personeel vanuit Rozengaarde BV, Stichting Sportservice 

Doetinchem en Buha naar Sportbedrijf Doetinchem wordt geregeld.  

Voor alle medewerkers wordt de bestaande werkgelegenheid in Sportbedrijf Doetinchem gegarandeerd 

(werkgarantie) en wordt handhaving van het huidige inkomensniveau, en mogelijk op het moment van overgang 

bestaand groeiperspectief in de oude functieschaal, gegarandeerd. Plaatsing in de nieuwe organisatie zal (indien 

aanwezig) in eerste instantie plaatsvinden in de voorgezette functie (acceptatieplicht) volgens het principe mens 

volgt werk/functie, in tweede instantie in een passende functie (acceptatieplicht) en in derde instantie in een 

geschikte functie (in onderling overleg tussen werknemer en werkgever).  

 

1.2 Plaatsingsprocedure 
 
De plaatsing van medewerkers binnen Sportbedrijf Doetinchem zal zoals gezegd plaatsvinden volgens een 

vooraf vastgesteld plaatsingsplan in de volgorde voortgezette functie, passende functie en geschikte functie. 

Waar mogelijk zal met individuele voorkeuren rekening worden gehouden. De (voorlopige) plaatsing van de 

individuele medewerker zal in een persoonlijk gesprek met ofwel de directeur-bestuurder ofwel de adjunct 

directeur van Sportbedrijf Doetinchem plaatsvinden. 

 

Het voorlopige plaatsingsbesluit vormt de basis voor de nieuwe arbeidsovereenkomst. Mogelijk is de plaatsing-

kandidaat het niet eens met de voorgenomen plaatsing. In dat geval kan de betrokkene binnen twee weken na de 

voorgenomen plaatsing een schriftelijke zienswijze indienen.  

 

Nadat eventuele zienswijzen zijn ontvangen en behandeld zal het definitieve plaatsingsbesluit worden genomen 

waarna de nieuwe arbeidsovereenkomst ter ondertekening zal worden aangeboden. Daarmee zal de 

plaatsingsprocedure zijn voltooid. 

 

1.3 Zienswijzemogelijkheid 
 
Indien de medewerker het niet eens is met het plaatsingsbesluit kan binnen twee weken na het voorlopige 

plaatsingsbesluit een schriftelijke zienswijze worden kenbaar gemaakt bij het email-adres ……… ter attentie van 

………….  

 

De zienswijze zal worden behandeld door een op dat moment in te stellen zienswijzecommissie. Deze commissie 

zal bestaan uit twee leden, waarvan één lid door Sportbedrijf Doetinchem, één lid door de betreffende latende 

organisatie (Rozengaarde BV, Sportservice Doetinchem of Buha) zal worden aangewezen. De indiener van een 

zienswijze zal in de gelegenheid worden gesteld om deze zienswijze - indien gewenst - mondeling toe te lichten. 
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Bijlage 8 Plaatsingsplan 
1. Organisatiestructuur van Sportbedrijf Doetinchem 
Eén van de ambities van Sportbedrijf Doetinchem is het inrichten van een slagvaardige organisatie waarbinnen 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden herkenbaar zijn gegroepeerd. Dit heeft geleid tot het ontwerpen 

van de navolgende organisatiestructuur: 

 
 

 
    

 

 
 

 

 
 

          
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Binnen voorgaand gepresenteerd organogram zijn de volgende uitgangspunten toegepast: 

- De directie van het SBD wordt gevormd door één directeur en één adjunct directeur; 

- De directeur SBD geeft directe sturing aan Sportcentrum Rozengaarde en Skyzone; 

- De adjunct directeur SBD geeft directe sturing aan het team Accommodaties, Sport en Bewegen; 

- Skyzone is buiten de lijnorganisatie van het SBD geplaatst omdat het een dochtermaatschappij van het SBD 

betreft.  

-  
De directe leiding van de directeur en adjunct directeur aan genoemde teams omvat op hoofdlijnen: 

- Toezien op en controleren van een bedrijfsmatige, financieel-technische- en personeel-technische 

verantwoorde bedrijfsvoering binnen de teams aan wie sturing wordt gegeven; 

- (doen) door-ontwikkelen van commerciële activiteiten, evenementen en dienstverlening ter versterking van 

de positie van het sportbedrijf; 

- Netwerkbeheer, klantacquisitie en opdrachtacquisitie voor genoemde teams; 

- Optreden en handelen als coachend leidinggevende voor de medewerkers van genoemde teams bij 

knelpunten in het dagelijks functioneren of onvoorziene – al dan niet complexe – situaties.  

 

2. Uitgangspunten voor plaatsing van bestaande personeelsleden betrokken partners/taken 
Voor de plaatsing van de personeelsleden van Rozengaarde BV, (Rozengaarde Leisure BV/Skyzone), Stichting 

Sportservice Doetinchem en de bij het beheer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties betrokken 

medewerkers van Buha zijn navolgende uitgangspunten van toepassing: 

 Alle medewerkers behouden hun huidige cao, functie, formele aanstelling, salaris en formeel vastgelegde 

salarisperspectieven; 

 Het SBD hanteert voor haar arbeidsvoorwaarden de Cao zwembaden maar voor bestaande medewerkers die 

zijn aangesteld onder een andere cao wordt deze situatie naar de aard van het dienstverband voortgezet. Er is 

sprake van een zogenaamde sterfhuisconstructie. Bij (natuurlijke) uitstroom van bestaand personeel onder 

een andere cao dan de cao zwembaden wordt vervolgens vervangende formatie aangetrokken op basis van de 

cao zwembaden. Voor functies op HBO- en academisch niveau wordt door SBD een eigen aanvullend 

salarishuis gehanteerd.  

A. De directie 
De directeur SBD 

Binnen het bestaande bestand van personeelsleden is geen functionaris aanwezig die op basis van de 

plaatsingsuitgangspunten aanspraak kan maken op de functie van directeur SBD. Er is dus sprake van een 

vacante functie waarvoor direct na definitieve besluitvorming tot oprichting van het SBD door de gemeenteraad, 

een werving en selectieprocedure opgestart dient te worden. 

De adjunct directeur SBD 

Team Skyzone 

Team Sportcentrum 

Rozengaarde 

Directie SBD 
Directeur 1,0 fte 

Adjunct directeur 0,8 fte 

Administratie en 

ondersteuning 

Teamleider 1,0 fte 

Team Accommodaties, 

Sport en Bewegen 
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De functie manager Stichting Sportservice Doetinchem is qua functiezwaarte (in de zin van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden) vergelijkbaar met de functie van adjunct directeur binnen de 

organisatiestructuur zoals die voor het SBD is ontworpen. De verantwoordelijkheid van deze functionaris neemt 

in enige mate toe doordat niet alleen leiding gegeven moet worden aan de medewerkers Sport en Bewegen, maar 

ook aan de medewerkers van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. De formatieve effecten daarvan zijn 

echter beperkt; het betreft in totaal 2,32 formatieplaatsen. In de huidige functie manager Stichting Sportservice 

Doetinchem is deze functionaris eindverantwoordelijk voor de strategische positionering en integrale 

bedrijfsvoering. In feite is derhalve voor deze functie sprake van een horizontale plaatsing, en wordt daarom 

voorgesteld de manager Stichting Sportservice Doetinchem onder gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden te 

plaatsen in de functie van “adjunct directeur SBD”. 

 
B. Plaatsing personeelsleden Sportcentrum Rozengaarde 
Alle bestaande personeelsleden van Sportcentrum Rozengaarde worden binnen het SBD geplaatst in het Team 
Sportcentrum Rozengaarde”, uitgaande van een horizontale plaatsing, dat wil zeggen met behoud van functie, 

salarisschaal, salariëring, formele salarisperspectieven, type dienstverband en aanstellingsuren. Uitzondering 

hierop wordt gevormd door de medewerker(s) administratie die binnen het team Administratie en ondersteuning 

wordt geplaatst. De detachering van gemeentelijk personeel aan Sportcentrum Rozengaarde wordt in de situatie 

van het SBD eveneens ongewijzigd voortgezet.  

 
C. Plaatsing personeelsleden Sportservice Doetinchem 
Alle personeelsleden van Stichting Sportservice Doetinchem worden uitgaande van een horizontale plaatsing, 

dat wil zeggen met behoud van functie, salarisschaal, salariëring, formele salarisperspectieven, type 

dienstverband en aanstellingsuren. Uitzondering hierop wordt gevormd door de administratief en financieel 

medewerker die binnen het team Administratie en ondersteuning wordt geplaatst. 

 

D. Plaatsing personeelsleden Buha 
De medewerkers van Buha die betrokken zijn bij het beheer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties 

worden uitgaande van een horizontale plaatsing, dat wil zeggen met behoud van functie, salarisschaal, 

salariëring, formele salarisperspectieven, type dienstverband en aanstellingsuren binnen het SBD aangesteld en 

geplaatst bij het Team Accommodaties, Sport en Bewegen. Uitzondering hierop wordt gevormd door de 

administratief en financieel medewerker die binnen het team Administratie en ondersteuning wordt geplaatst. 

 

E. Plaatsing personeelsleden Skyzone (Rozengaarde Leisure BV) 
Alle personeelsleden die een dienstverband hebben met Rozengaarde Leisure BV en werkzaam zijn in SkyZone 

behouden zowel hun huidige werkgever als hun bestaande dienstverbanden met bijhorende aanspraken.  

 

De tabellen met een gedetailleerd overzicht van de functies die overgaan naar het Sportbedrijf zijn in een 

vertrouwelijke bijlage te vinden. Hiervoor is gekozen In verband met de gevoelige informatie en de privacy van 

de medewerkers. 
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Bijlage 9 Functieprofiel directeur-bestuurder Sportbedrijf 
Doetinchem 

 

1 Context functioneren Sportbedrijf Doetinchem 
Sportbedrijf Doetinchem dient zich door te ontwikkelen tot hét gezicht en aanspreekpunt op het gebied van 

sport, bewegen en leefstijl in de eigen gemeente en zo mogelijk de regio. Het SBD kenmerkt zich door een 

combinatie van maatschappelijk ondernemerschap en commercieel ondernemerschap.  

Maatschappelijk: voortkomend uit de opdracht van de gemeente Doetinchem om breedtesport, prestatieve sport, 

sportstimulering en evenementen te faciliteren en organiseren, uitgaande van laagdrempelige toegankelijkheid.  

Commercieel: het ontwikkelen van autonoom ondernemerschap door het faciliteren, ontwikkelen en uitvoeren 

van commerciële activiteiten, evenementen en dienstverlening. 

De gemeente Doetinchem verwacht onder meer van het SBD dat zij: 

 adequaat vorm en inhoud geeft aan de 1-loket functie op het gebied van sport, bewegen en leefstijl in 

Doetinchem (vindbaar, laagdrempelig, toegankelijk, deskundig); 

 binnen de contouren van de dienstverleningsovereenkomst op klantgerichte en bedrijfsmatige wijze 

uitvoering geeft aan de gemeentelijke opdracht; 

 gevraagd en ongevraagd input levert aan de gemeente ten behoeve van beleids- en projectontwikkeling op het 

gebied van sport, bewegen en leefstijl maar ook binnen het bredere sociale domein. 

 

2 Organieke positie directeur-bestuurder SBD 
De directeur-bestuurder van het SBD functioneert voor een belangrijk deel autonoom onder toezicht (en 

controle) van de Raad van Commissarissen. Dit betekent dat de directeur-bestuurder integraal verantwoordelijk 

is voor de dagelijkse leiding aan alle organisatieonderdelen van het SBD en eindverantwoordelijk is voor de met 

het SBD te boeken resultaten in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. De directeur-bestuurder is initiator, 

aanjager of regisseur van beleids- en bedrijfsontwikkelingen binnen het SBD.  

 

De directeur-bestuurder heeft goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig voor: 

 meerjaren bedrijfsstrategie en bijbehorende begroting; 

 jaarplan en bijbehorende begroting; 

 jaarverslag en jaarrekening; 

 reorganisaties die gevolgen hebben voor een aanmerkelijk deel van de personele formatie; 

 het oprichten van een nieuwe rechtspersoon/onderneming of deelname in een bestaande 

rechtspersoon/onderneming; 

 het aangaan van verplichtingen of het doen van investeringen boven een door de RvC van tevoren vastgesteld 

bedrag; 

 wijziging van de statuten; 

 aanvraag van surseance van betaling; 

 aanvraag van faillissement; 

 opheffen van het SBD. 

De directeur-bestuurder verplicht zich tot het gevraagd en ongevraagd aanleveren van alle informatie die de RvC 

nodig heeft om op een verantwoorde manier toezicht en controle uit te oefenen. 

 

3 Resultaatgebieden directeur-bestuurder SBD 
Nader uitgewerkt zijn de resultaatgebieden waarvoor de directeur-bestuurder verantwoordelijk is op hoofdlijnen 

de volgde: 

 integraal leidinggeven aan de uitvoerende en bedrijfsbeleid ontwikkelende organisatie; 

 dragen van eindverantwoordelijkheid voor de kwantiteit en kwaliteit van geleverde producten en diensten; 

 binnen de doelstellingen van het SBD voeren van een bedrijfsmatige en financieel verantwoorde 

bedrijfsvoering voor zowel het gehele sportbedrijf als onderdelen daarvan; 

 (doen) door-ontwikkelen van commerciële activiteiten, evenementen en dienstverlening ter versterking van 

de positie van het sportbedrijf; 

 intern en extern vertegenwoordigen van het SBD naar de klant(groepen), de gemeente Doetinchem, 

potentiële opdrachtgevers, potentiële partners en het brede maatschappelijk middenveld; 

 aansturen van het team Sportcentrum Rozengaarde en Skyzone en het managementteam van het SBD; 

 geven van leiding aan de individuele leden van het managementteam; 

 vertalen van de opdracht van de gemeente Doetinchem in resultaatgericht en operationeel bedrijfsbeleid; 

 ontwikkelen van een strategische visie voor het SBD voor zowel de korte, middellange als langere termijn; 
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 verstrekken van informatie en het voorbereiden van rapportages aan de RvC en ten behoeve van de gemeente 

Doetinchem als aandeelhouder en als opdrachtgever. 

 

4 Gewenste kerncompetenties 
Voor de directeur-bestuurder van het SBD worden de volgende kerncompetenties van belang geacht: 

 

Toewijding 

- de directeur-bestuurder brengt eigen gedrag in lijn met de missie, doelstellingen en taken van het SBD; 

- is zich bewust van zijn/haar eigen rol als onderdeel van het grotere geheel en heeft daarin een positieve 

inbreng; 

- is in staat zijn/haar enthousiasme over te brengen op de medewerkers van het SBD en inspireert anderen om 

hetzelfde te doen. 

 

Goed ontwikkeld gevoel voor zowel maatschappelijk- als commercieel ondernemerschap 
De directeur-bestuurder is goed geïnformeerd over politieke-, maatschappelijke- en economische ontwikkelingen 

en weet deze kennis effectief te benutten voor zowel het SBD als het eigen functioneren. 

- Is te allen tijde goed op de hoogte van het brede gemeentelijke beleid en weet dit te vertalen naar voorstellen 

(al dan niet via de RvC) aan de gemeente om een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijk 

beleid; 

- Is te allen tijde goed op de hoogte van projecten, regelingen en subsidies die worden toegekend door 

rijksoverheden en weet deze te benutten als deze passen binnen de visie, missie en doelstellingen van het 

SBD; 

- Kent de Doetinchemse- en regionale markt en weet trends en consumentenbehoeften te vertalen naar 

concrete commerciële activiteiten, evenementen en/of dienstverlening; 

- Is altijd op zoek naar nieuwe kansen en nieuwe opdrachtgevers die passen binnen de signatuur van het SBD; 

- Heeft of ontwikkelt een effectief netwerk in relatie tot het SBD. Stimuleert het MT om passende netwerken 

te ontwikkelen en in stand te houden.  

 

Overziet en doorziet bedrijfsprocessen 
Heeft kennis van en ervaring met de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering. Houdt bij het ontwikkelen 

van nieuwe strategieën en plannen rekening met de verschillende bedrijfsonderdelen van SBD: 

- begrijpt het werk van de verschillende disciplines in de organisatie; 

- begrijpt hoe verschillende delen van de organisatie functioneren met betrekking tot elkaar; 

- neemt de tijd om gezichtspunten en activiteiten van de onderdelen in de organisatie te leren kennen; 

- legt een verband tussen het eigen werk en het werk van de verschillende onderdelen van de organisatie. 

 

Bruggenbouwer 
De directeur-bestuurder is in staat om met partijen van verschillende achtergronden contacten te onderhouden in 

het belang van het functioneren van het SBD. Daarnaast begrijpt de directeur-bestuurder waar “de medewerkers 

vandaan komen” en dat de fusie tot SBD is voortgekomen uit een 3-tal van elkaar in cultuur verschillende 

organisaties. De directeur-bestuurder is in staat om samen met het MT te werken aan de ontwikkeling van een 

eigen SBD-cultuur die past bij de visie, missie en doelstellingen maar ook medewerkers helpt bij het vinden van 

hun eigen plek in de nieuwe organisatie. 

 

Leidinggevende capaciteiten 

Geeft op een duidelijk manier richting aan het MT, neemt op natuurlijke wijze de leiding op zich, zet mensen en 

middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt. 

- Geeft op een inspirerende en coachende wijze leiding aan het MT; 

- Neemt stappen om er zeker van te zijn dat de belangrijkste doelen gerealiseerd worden; 

- Let er op dat individuele teamleden weten welke bijdrage aan de bedrijfsdoelen van hen verwacht wordt; 

- Definieert en organiseert middelen die nodig zijn om de bedrijfsdoelen en -ambities te realiseren. 

 

Functievereisten 

Personen die in aanmerking willen komen voor de functie directeur-bestuurder SBD dienen naast voornoemde 

kerncompetenties te beschikken over: 

- HBO- of Academisch werk- en denkniveau; 

- Aantoonbare kennis van en ervaring met de (gemeentelijke) sportsector; 

- Aantoonbare kennis van en ervaring met commercieel ondernemerschap; 

- Aantoonbare leidinggevende ervaring;; 
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- Aantoonbare kennis van en ervaring met alle aspecten van de bedrijfsvoering binnen het SBD waarbij een 

accent ligt op kennis omtrent de financiering van de (maatschappelijke) sportsector; 

- Kennis van en ervaring met lokale overheden (bestuur, beleid en processen). 

 

 

Functieniveau en salariëring 

De functie directeur bestuurder SBD is gewaardeerd op basis van het aanvullende salarishuis dat door SBD 

wordt gehanteerd en een afgeleide betreft van het salarishuis voor de CAO Sport. De volgende factoren zijn 

bepalend voor de waardering: 

 

- omvang van de organisatie; 

- complexiteit. Aard en niveau van de werkzaamheden binnen de organisatie, mate van 

homogeniteit/heterogeniteit; 

- risico’s en verantwoordelijkheden. 

Voorgaande mondt uit in een functiewaardering die is gerelateerd aan schaal 14 van het aanvullende salarishuis 

voor Sportbedrijf Doetinchem en waarbij sprake is van een salariëring op basis van een werkweek van 38 uur 

van minimaal € 5.262,00 en maximaal € 7.466,00 bruto per maand.  

  



 87 

Bijlage 10 Huurovereenkomst binnensportaccommodaties 
 

 

Ondergetekenden: 

 

De gemeente Doetinchem, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar 

burgemeester de heer mr. M. Boumans, hierna te noemen “gemeente” 
 

en 

 

Sportbedrijf Doetinchem B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 

Doetinchem en met adres …………………………………………, ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer ………………………., hierna te noemen “SBD”, 
 

gezamenlijk te noemen als “partijen”. 
 

In aanmerking nemende dat: 
 

1. De gemeente eigenaar is van de volgende maatschappelijke accommodaties: 

- Sporthal de Bongerd, de Bongerd 81, 7006 NH Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC nummer A7930, lokaal bekend als sporthal de Bongerd; 

- Sporthal Metzo, Maria Montessoriestraat 5, 7008 CA Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01O, nummer 1314, lokaal bekend als sporthal Metzo; 

- Sportzaal de Zonneboom, Zonneplein 4, 7004 EL Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01L, nummer 4554, lokaal bekend als sportzaal de Zonneboom; 

- Gymnastieklokaal Kleurrijk, Willy Brandtplein 8, 7007 LA, Doetinchem kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01A, nummer 8891, lokaal bekend als gymzaal Kleurrijk; 

- Gymnastieklokaal Wolborgemate, Wolborgenmate 8, 7006 DG Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01A, nummer 2509, lokaal bekend als gymzaal Wolborgemate; 

- Gymnastieklokaal Ottawastraat, Ottawastraat 25, 7007 BC Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 02B, nummer 2699, lokaal bekend als gymzaal Ottawastraat; 

- Gymnastieklokaal De Pas, Terborgseweg 27a, 7001 GM Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 02A, nummer 4432, lokaal bekend als gymzaal De Pas; 

- Gymnastieklokaal Lohmanlaan, Lohmanlaan 19, 7003 DJ Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01M, nummer 5136, lokaal bekend als gymzaal Lohmanlaan; 

- Gymnastieklokaal Rossinilaan, Rossinilaan 14, 7002 LT Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01D, nummer 2810, lokaal bekend als gymzaal Rossinilaan; 

- Gymnastieklokaal Hagen, Van Gorkomhof 5, 7009 CZ Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01B, nummer 3018, lokaal bekend als gymzaal Hagen; 

- Gymnastieklokaal Houtsmastraat, Houtsmastraat 11E, 7002 KA Doetinchem, kadastrsaal bekend bij de 

gemeente als sectie DTC 01N, nummer 2328, lokaal bekend als gymzaal Houtsmastraat; 

- Gymnastieklokaal IJzevoorde, Loordijk 12-14, 7004 HT Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01D, nummer 25 19, lokaal bekend als gymzaal IJzevoorde; 

 

Daar waar relevant als geheel aan te duiden als “de gemeentelijke binnensportaccommodaties”. 
 
2. De gemeente in haar raadsvergadering van ………………. 2020 heeft besloten het beheer en de exploitatie 

van de gemeentelijke binnensportaccommodaties te laten verzorgen door SBD; 

3. Partijen hiertoe op 1 januari 2021 een dienstverleningsovereenkomst hebben gesloten die onlosmakelijk is 

verbonden met voorliggende huurovereenkomst; 

4. De gemeente de gemeentelijke binnensportaccommodaties gelet op het gestelde in lid 2 aan SBD wenst te 

verhuren en SBD de accommodaties van de gemeente wenst te huren onder de voorwaarden zoals die in 

voorliggende huurovereenkomst zijn opgenomen, 

 

Partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 
 
Artikel 1 Het gehuurde, bestemming en gebruik 
1.1 De huurovereenkomst heeft betrekking op de gemeentelijke sporthallen, sportzaal en gymnastieklokalen 

zoals die voorzien van bijbehorende kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 1 van voorliggende 

overeenkomst. Onder de gehuurde gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn tevens begrepen de in 
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en rondom het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen, voor zover die in voorliggende 

huurovereenkomst niet zijn uitgezonderd. 

1.2 De gemeentelijke binnensportaccommodaties mogen uitsluitend gebruikt worden voor onderwijs, 

sportieve, recreatieve, educatieve, culturele en maatschappelijke doeleinden en evenementen, en daartoe 

ondersteunende horecagelegenheid, .Het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties dient 

te allen tijde plaats te vinden binnen de van toepassing zijnde regelgeving alsmede de geldende 

vergunnings- en bestemmingsvoorwaarden,  

1.3 Het is SBD niet toegestaan de gemeentelijke binnensportaccommodaties een andere bestemming te 

geven dan beschreven in artikel 1.2 behoudens in situaties waarvoor voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de gemeente is verkregen. 

 

Artikel 2 Onderhuur en sleutelgebruik 
2.1 SBD is gedurende de looptijd van voorliggende huurovereenkomst gerechtigd delen van de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties onder te verhuren waarop de volgende voorwaarden van 

toepassing zijn: 

A de betreffende onderhuur mag niet in strijd zijn met de bestemming als genoemd in artikel 1.2; 

B ongeacht gemeentelijke toestemming tot onderhuur blijft SBD hoofdelijk aansprakelijk voor 

nakoming van de verplichtingen uit voorliggende huurovereenkomst; 

C de gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor SBD opdracht te geven tot het weren van 

maatschappelijk gezien ongewenste activiteiten, gedragingen of gebruikersgroepen. 

2.2 Voor de uitgifte van gebruik aan zowel incidentele als structurele gebruikers wordt SBD geacht 

gebruikersovereenkomsten af te sluiten. 

2.3 Het is SBD toegestaan om (onderdelen van) de gemeentelijke binnensportaccommodaties in 

sleutelgebruik te geven van georganiseerde gebruikers. Eventuele aansprakelijkheden of risico’s die 

voortkomen uit sleutelgebruik zijn voor rekening en risico van SBD. 

 

Artikel 3 Staat van de accommodaties bij aanvang en einde huur 
3.1 De staat waarin de accommodaties worden opgeleverd en zijn aanvaard is vastgesteld in het proces van 

oplevering gedateerd .. december 2020 dat als bijlage 2 aan voorliggende huurovereenkomst is 

toegevoegd. Dit proces verbaal van oplevering bij aanvang huur beschrijft de staat van de 

accommodaties inclusief de daarbij behorende vaste inventaris, eventueel geconstateerde gebreken en 

daarover gemaakte afspraken. 

3.2 De gemeente stelt de gemeentelijke binnensportaccommodaties beschikbaar aan SBD en draagt er zorg 

voor dat de accommodaties op het moment waarop de huur ingaat voldoen aan alle geldende wet- en 

regelgeving dan wel draagt zorg voor eventueel benodigde compensaties. 

3.3 SBD is bevoegd veranderingen of toevoegingen aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties of de 

vaste inventarissen aan te brengen die bij het einde van voorliggende huurovereenkomst zonder 

noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt kunnen worden of kunnen worden verwijderd. Voor alle 

andere veranderingen of toevoegingen aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties of de vaste 

inventarissen is voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente vereist. Veranderen of 

toevoegingen aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties en/of vaste inventarissen waarvoor 

voorafgaande schriftelijke gemeentelijke toestemming is verkregen, behoeven door SBD bij beëindiging 

van voorliggende huurovereenkomst niet ongedaan gemaakt te worden. 

3.4 Bij beëindiging van voorliggende huurovereenkomst stelt SBD de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties weer ter beschikking aan de gemeente in de staat waarin de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties door SBD zijn aanvaard bij aanvang huur, dat wil zeggen in 

overeenstemming met de toestand zoals omschreven in bijlage 2 met uitzondering van hetgeen door 

normaal gebruik, veroudering of calamiteiten is vergaan of van waarde is verminderd of met 

toestemming van de gemeente is gewijzigd. 

3.5 Voor of uiterlijk op de laatste werkdag voor de beëindiging van voorliggende huurovereenkomst, 

houden partijen een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties. Het resultaat van deze eindinspectie leggen partijen vast in een gezamenlijk 

te ondertekenden proces verbaal van oplevering bij einde van voorliggende huurovereenkomst.  

3.6 Op basis van de vergelijking van het proces verbaal van oplevering bij start van voorliggende 

huurovereenkomst met het proces verbaal van oplevering bij einde van de huur wordt door partijen met 

inachtneming van het in artikel 3.4 bepaalde of het gemiddelde elementenniveau voldoet aan dezelfde 

staat. Indien de gemeentelijke binnensportaccommodaties bij het einde van de huur als gevolg van de 

wijze van beheer en exploitatie door SBD in een slechtere staat verkeren dan als omschreven in bijlage 

2 zal na een door een derde uit te voeren inspectie en een daaruit voortvloeiend inspectierapport SBD 

gehouden zijn de gemeentelijke binnensportaccommodaties alsnog in de vereiste staat te brengen of te 
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doen brengen. Partijen zullen in een dergelijk geval nadere afspraken maken met betrekking tot de wijze 

waarop en de tijd waarbinnen de herstelwerkzaamheden zullen worden verricht. 

 

Artikel 4 Wijzigingen, investeringen en aanpassingen 
4.1 Wijzigingen aan en investeringen in de gemeentelijke binnensportaccommodaties of de vaste 

inventarissen, anders dan bedoeld in artikel 3.3, die gerealiseerd dienen te worden ter optimalisatie van 

de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties mogen na overleg met en schriftelijke 

goedkeuring van de gemeente door SBD worden uitgevoerd. De gemeente zal een verzoek daartoe door 

SBD niet op onredelijke gronden weigeren of vertragen. Indien de voorgestelde wijziging een negatieve 

invloed heeft op de waarde van de accommodaties dan vormt dit een redelijke grond voor het onthouden 

van gemeentelijke goedkeuring. 

4.2 Bij de beëindiging van de huurovereenkomst worden investeringen die door SBD met schriftelijke 

goedkeuring van de gemeente in de gemeentelijke binnensportaccommodaties of de vaste inventarissen 

zijn gepleegd conform de op betreffende datum geldende balanswaarde door de gemeente 

overgenomen. Indien de balanswaarde nihil is treden partijen in overleg over de waarde vaststelling op 

basis van economische waarde, met dien verstande dat de vastgestelde economische waarde niet leidt 

tot een hogere vergoeding dan de laatste vastgestelde balanswaarde voordat de balanswaarde nihil 

betrof. 

 

Artikel 5 Vaste inventaris 
5.1 Onder de vaste inventaris verstaan partijen in elk geval de inventaris die aard- en nagelvast aan de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties is verbonden. 

5.2 De vaste inventaris is door partijen geïnventariseerd en beschreven in bijlage 3 die aan deze 

huurovereenkomst is toegevoegd. De betreffende vaste inventaris is in eigendom bij de gemeente en 

wordt op basis van een vaste component binnen de huursom via verhuur aan SBD beschikbaar gesteld. 

5.3 SBD draagt als goed huisvader zorg voor de vaste inventaris van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties. 

5.4 SBD heeft in opdracht van de gemeente een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Buha voor 

zowel het onderhoud aan als de tijdige vervanging van de vaste inventaris, die als bijlage 4 aan 

voorliggende huurovereenkomst is toegevoegd. 

5.5 Geplande vervanging van de vaste inventaris van de gemeentelijke binnensportaccommodaties wordt 

onder regie van SBD door Buha opgenomen in het jaarplan dat SBD vaststelt en ter goedkeuring aan de 

gemeente verstrekt. 

5.6 SBD is verplicht tot het bijhouden van een inventarislijst van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties en dient deze desgevraagd op ieder gewenst moment aan de gemeente te 

kunnen overleggen.  

 

Artikel 6 Losse en sporttechnische inventaris 
6.1 De bestaande losse en sporttechnische inventaris van de gemeentelijke binnensportaccommodaties 

wordt door de gemeente om niet aan SBD beschikbaar gesteld en is gespecificeerd in bijlage 5. 

6.2 SBD draagt als goed huisvader zorg voor de losse en sporttechnische inventaris van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties.  

6.3 SBD heeft in opdracht van de gemeente een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Buha voor 

zowel het onderhoud aan als de vervanging van de losse en sporttechnische inventaris.  

6.4 Geplande vervanging van de losse en sporttechnische inventaris wordt onder regie van SBD door Buha 

opgenomen in het jaarplan dat SBD vaststelt en ter goedkeuring aan de gemeente verstrekt.  

6.5 SBD is verplicht tot het bijhouden van een inventarislijst van de losse en sporttechnische inventaris en 

dient deze desgevraagd op ieder gewenst moment aan de gemeente te kunnen overleggen, 

6.6 Bij beëindiging van voorliggende huurovereenkomst wordt de losse en sporttechnische inventaris van 

de gemeentelijke binnensportaccommodaties om niet terug geleverd aan de gemeente.  

 

Artikel 7 Duur, verlenging en opzegging 
7.1 Voorliggende huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar, ingaande op 1 januari 2021 

en lopende tot en met 31 december 2024. 

7.2 Verlenging van de huurovereenkomst is in overleg tussen partijen na het verstrijken van de huurtermijn 

als genoemd in artikel 7 lid 1 mogelijk voor telkens een huurperiode van 4 jaar. 

7.3 Beëindiging van voorliggende huurovereenkomst vindt plaats door opzegging door één der partijen 

tegen het einde van de huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 6 

kalendermaanden. 
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7.4 Opzegging dient plaats te vinden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. Tussentijdse 

beëindiging van voorliggende huurovereenkomst is uitsluitend mogelijk in een situatie als genoemd in 

artikel 7 lid 5 en artikel 7 lid 6. 

7.5 Onverminderd alle rechten van partijen heeft de gemeente het recht voorliggende huurovereenkomst te 

beëindigen in één of meer van navolgende situaties: 

 A een door SBD ingediende aanvraag tot surseance van betaling; 

 B staking van de onderneming door SBD; 

 C faillissement van SDB. 

7.6 Voorliggende huurovereenkomst is per direct opzegbaar door elk der partijen in de situatie waarin de 

gemeente de dienstverleningsovereenkomst met SBD beëindigd.  

 
Artikel 8 Betalingsverplichting en betalingsperiode 
8.1 De betalingsverplichting van SBD bestaat uit de huurprijs, de over de huurprijs verschuldigde 

omzetbelasting en het gebruikersgedeelte van wettelijke heffingen. 

8.2 De huurprijs bedraagt, inclusief vaste inventarissen als bedoeld in artikel 5, voor de hele duur van 

voorliggende huurovereenkomst op jaarbasis als volgt: 

A  voor sporthal De Bongerd € ………… (zegge ………………………..) 

B  voor sporthal Metzo € ………….. (zegge ……………………………) 

C  voor sportzaal de Zonneboom € ………….(zegge ………………….) 

D voor de gymnastieklokalen als opgenomen in bijlage gezamenlijk € ………………… (zegge 

…………………………) 

8.3 De huurprijs wordt door de gemeente in vier (4) gelijke termijnen bij SBD in rekening gebracht waarbij 

elke termijn dient te worden betaald voor de 20e van de eerste maand van het betreffende kwartaal. 

8.4 Jaarlijks wordt de huurprijs – automatisch en zonder dat daartoe enige aanzegging vereist is – 

geïndexeerd op basis van de Consumenten Prijs Index, reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 

8.5 De indexering vindt plaats per 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2022, een en ander conform 

navolgende formule: 

 

Bijdrage 200y = bijdrage 200 (y-1) x ((jaarreeks CPI januari 200 (y-1)/jaarreeks CPI januari 200 (y-2)) 

 

Uitgedrukt in woorden: 

De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan de hand van de Consumentenprijsindex 

cijfers (CPI) Alle Huishoudens, op basis van 2015 = 100, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) en wel door telkens de tot de datum van aanpassing geldende huurprijs te 

vermenigvuldigen met een breukgetal, waarvan de teller is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor het 

laatst verstreken kalenderjaar voor de datum van ingang van de aangepaste huurprijs, en de noemer is het 

jaarprijsindexcijfer geldende voor het aan dat laatst verstreken kalenderjaar voorafgegane kalenderjaar. 

8.6 De huurprijs van de gemeentelijke binnensportaccommodaties wordt niet aangepast indien een 

huurprijsindexering leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende huurprijs. In dat geval blijft die 

laatst geldende huurprijs ongewijzigd. 

 

Artikel 9 Omzetbelasting 
 

Wordt opgesteld na overleg met fiscaal adviseur gemeente Doetinchem 
 

Artikel 10 Onderhoud 
10.1 Gedurende de gehele huurperiode komen de kosten die samenhangen met het groot onderhoud 

(eigenaarsonderhoud) van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, vervanging, herstel en 

onderhoud van installaties en vervanging en herstel van de vaste inventarissen van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties voor rekening van de gemeente. 

10.2 Het uit te voeren groot onderhoud is vastgelegd in meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) voor de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties die door partijen gezamenlijk zijn vastgesteld. Onder groot 

onderhoud wordt door partijen in ieder geval verstaan: 

A onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties zoals funderingen, kolommen, balken, bouwvloeren, daken, 

bouwmuren en buitengevels; 

B onderhoud, herstel en vernieuwing van trappen, traptreden, rioleringen, goten, buitenkozijnen, 

installaties en dergelijke; 

 C buitenschilderwerk. 
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De verdeling tussen eigenaarsonderhoud en gebruikersonderhoud is weergegeven in de 

demarcatielijst die als bijlage 6 aan voorliggende huurovereenkomst is toegevoegd en voor 

akkoord van een paraaf van beide partijen is voorzien. 

10.3 De gemeente reserveert in haar begroting middelen ten behoeve van het groot onderhoud aan de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties op basis van voornoemde meerjaren onderhoudsplannen. 

10.4 SBD is door de gemeente belast met de regie op de uitvoering van het groot onderhoud. Voor de 

coördinatie en uitvoering van het groot onderhoud is door SBD op aanwijzing van de gemeente een 

dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Buha. Voor de door SBD uit te voeren regie op groot 

onderhoud dient SBD jaarlijks een factuur in bij de gemeente. De hoogte van deze factuur wordt 

bepaald door het feitelijk aantal uren dat SBD besteed heeft aan de regie op groot onderhoud maal het 

uur kostencijfer van de functionaris die door SBD met de regie op groot onderhoud is belast. 

10.5 Aan de hand van de MJOP’s geeft SBD aan Buha opdracht om – met een aanvullende schouw ter 

plaatse – een jaarplan onderhoud voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties op te stellen dat na 

instemming van SBD ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeente. Op basis van de 

goedgekeurde jaarplannen krijgt de uitvoering van het groot onderhoud gestalte. Per half jaar vindt er 

een onderhoudsoverleg plaats tussen partijen en Buha, waarbij conform het jaarplan 

onderhoudsafstemming plaatsvindt over de uitgevoerde werkzaamheden en de geplande 

werkzaamheden. 

10.6 In situaties van onvoorzien direct noodzakelijk onderhoud is het SBD toegestaan aan Buha opdracht te 

verlenen tot uitvoering over te gaan zonder voorafgaande toestemming van de gemeente tot een bedrag 

van € 5.000,= met de verplichting voor SBD om de gemeente hierover onverwijld schriftelijk op de 

hoogte te stellen. 

10.7 SBD is verantwoordelijk (zowel financieel als qua uitvoering) voor het klein en dagelijks onderhoud 

aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties.  

10.8 De gemeente behoudt het budgethouderschap voor groot onderhoud aan de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties en draagt de financiële eindverantwoordelijkheid voor het groot onderhoud. 

10.9 SBD zal de gemeente onverwijld in kennis stellen van gebreken aan de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties. Ingeval van een mondelinge melding zal SBD deze melding nadien 

schriftelijk aan de gemeente bevestigen. 

10.10 Uitvoering van groot onderhoud vindt zoveel mogelijk rekening houden met continuïteit van de 

bedrijfsvoering van SBD plaats. Indien sluiting van één of meer van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties nodig is voor het uitvoeren van groot onderhoud is de eerste sluitingsdag 

voor rekening van SBD. Uitsluitend in situaties waarin één of meer van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties meer dan één dag gesloten dienen te worden in het kader van uit te voeren 

groot onderhoud wordt SBD door de gemeente gecompenseerd voor de tweede en eventueel daarop 

volgende dagen. Over de wijze en hoogte van voornoemde compensatie treden partijen met elkaar in 

overleg. 

 

11. Schade 
11.1 SBD neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties, zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst of 

enige andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen en vandalisme. SBD moet 

de gemeente terstond op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade voordoet of dreigt voor te doen. 

11.2 De gemeente is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van SBD of van 

derden voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten van SBD in de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties.  

11.3 Indien SBD jegens de gemeente aansprakelijk is dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de door 

de gemeente geleden directe schade.  

11.4 Ingeval van schade aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties die niet toegerekend kan worden 

aan SBD en waardoor de bedrijfsactiviteiten van ABD niet dan wel op beperkte schaal, feitelijk en/of 

financieel kunnen worden uitgevoerd, is SBD gerechtigd haar betalingsverplichtingen voortvloeiende 

uit voorliggende overeenkomst aan de gemeente op te schorten totdat herstelling heeft plaatsgevonden. 

Partijen treden in dergelijke situaties zo snel als mogelijk met elkaar in overleg. 

11.5 Ingeval SBD gedurende een periode van drie maanden of meer het huurgenot van één of meer van de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties niet zal hebben of niet zal hebben gehad, is SBD gerechtigd 

de huurovereenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang te ontbinden, behoudens in het geval dat de 

gemeente de hiermee samenhangende bedrijfsschade aan SBD zal vergoeden, dan wel dat de door SBD 

afgesloten exploitatiekostenverzekering de bedrijfsschade zal vergoeden al dan niet afhankelijk van de 

dekking van voornoemde verzekering, aangevuld met een vergoeding betaald door de gemeente voor 

misgelopen winst van SBD.  
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11.6 Elke aansprakelijkheid van SBD vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop voorliggende 

huurovereenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd. De door SBD te vergoeden schade is in 

alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar ter zake wordt gedekt vermeerderd met 

een eventueel eigen risico. 

 

Artikel 12 Verzekeringen 
12.1 Partijen dragen zorg voor het afsluiten en aanhouden van alle noodzakelijke verzekeringen die 

betrekking hebben op zaken die binnen de eigen verantwoordelijkheid en risicosfeer liggen. De 

verantwoordelijks verdeling omtrent de af te sluiten verzekeringen als genoemd is vastgelegd in bijlage 

7 van voorliggende overeenkomst. 

12.2 Indien een der partijen heeft verzuimd een onder haar verantwoordelijkheid en risicosfeer behorende 

verzekering af te sluiten en er doet zich een calamiteit voor op onderhavig terrein, dan komt de daaruit 

voortvloeiende schade voor rekening van de partij op wiens weg het had gelegen betreffende 

verzekering af te sluiten. 

 

Artikel 13 Wettelijke vereisten en vergunningen 
13.1 SBD dient te voldoen aan alle huidige en toekomstige wettelijke regels en verplichtingen, provinciale en 

gemeentelijke verordeningen en eisen die op de aanwezigheid en het gebruik van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties van toepassing zijn. Bij niet of niet volledige nakoming van deze 

verplichting is SBD aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële-, strafrechtelijke- en 

mogelijke andere consequenties. Ten aanzien van veiligheid dient SBD voor de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties een calamiteiten- en ontruimingsplan op te stellen en periodiek risico-

inventarisaties en wettelijk voorgeschreven veiligheidsinspecties uit te (laten) voeren. 

13.2 Indien gewijzigde (overheids)regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld milieu, 

arbeidsomstandigheden of veiligheid van kracht wordt die aantoonbaar gevolgen heeft voor de 

bedrijfsvoering van SBD en/of dient te leiden tot aanpassingen aan of rondom de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties wordt door partijen in overleg getreden. Hierbij geldt als uitgangspunt dat 

noodzakelijke aanpassingen aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties voor rekening en risico 

van de gemeente zijn en noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering voor rekening en risico van 

SBD komen. 

13.3. SBD is verantwoordelijk voor en draagt zelf zorg voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen 

voor de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. De daaraan verbonden kosten zij 

voor rekening van SBD. Voor zover de gemeente hiertoe zelf besluiten dient te nemen zal zij de 

betreffende besluiten met voortvarendheid behandelen en nemen. Voor zover andere overheden de 

betreffende besluiten dienen te nemen zal de gemeente de totstandkoming van dergelijke besluiten 

zoveel als mogelijk bevorderen. 

 

Artikel 14 Inzet bij calamiteiten 
14.1 De gemeente kan, als verantwoordelijke instantie voor crisisbeheersing, één of meer van de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties aanwijzen als opvangcentrum bij calamiteiten. De gemeente 

zal hiervan gebruik maken indien de burgermeester het noodzakelijk acht een opvangcentrum in te 

richten in geval van een calamiteit op of nabij het grondgebied van de gemeente. 

14.2 Voor de aanwijzing van één of meer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties als 

opvangcentrum is door de gemeente geen vergoeding verschuldigd aan SBD met uitzondering van het 

bepaalde in artikel 14 lid 3. 

14.3 Gedurende de periode dat SBD niet de beschikking over het huurgenot van één of meer van de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties als gevolg van het gebruik als opvangcentrum zal door de 

gemeente een onderling nader over een te komen korting op de huursom worden verstrekt aan SBD. 

14.4 De gemeente is te allen tijde gerechtigd voorzieningen in de gemeentelijke binnensportaccommodaties 

aan te (laten) brengen die nodig zijn om de accommodaties geschikt te maken voor de opvangfunctie. 

Na gebruik als opvangcentrum zal de accommodatie door de gemeente in de oude staat worden 

teruggebracht zoals opgenomen in het proces verbaal van oplevering bij aanvang van de huur (bijlage 

3). 

 

Artikel 15 Overige bepalingen 
15.1 SBD is verplicht indien dit door de gemeente wordt verlangd, de hiervoor aan te wijzen persoon of 

personen in de gemeentelijke binnensportaccommodaties toe te laten om zich te kunnen overtuigen of 

SBD haar verplichtingen als gevolg van de wet, voorliggende huurovereenkomst en/of de 

dienstverleningsovereenkomst behoorlijk is nagekomen. 
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15.2 Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van de gemeente aan SBD in verband 

met de uitvoering van voorliggende huurovereenkomst gericht aan het adres van SBD te Doetinchem. 

15.3 Alle in voorliggende huurovereenkomst genoemde bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van 

deze huurovereenkomst. Bij strijdigheid tussen bijlagen en de huurovereenkomst geldt het gestelde in 

de huurovereenkomst. De bijlagen zijn onderling gelijk in rang. 

15.4 Voorliggende huurovereenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld door een door beide 

partijen getekend schriftelijk document. 

15.5 De gemeente vrijwaart SBD van claims van welke aard en omvang dan ook die dateren van voor de 

ingangsdatum van voorliggende huurovereenkomst. 

15.6 Is of wordt voorliggende huurovereenkomst gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of onverbindend, dan 

blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het nietige, vernietigbare of 

onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de 

gevolgen zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige, vernietigbare of onverbindende 

gedeelte. 

15.7 Partijen doen afstand van het recht om voorliggende huurovereenkomst te vernietigen op grond van 

dwaling, bedrog of enig ander wilsgebrek. 

15.8 Partijen zijn zonder schriftelijke goedkeuring van de andere partij niet bevoegd om rechten of 

verplichtingen uit hoofde van voorliggende overeenkomst, zowel verbintenisrechtelijk als 

goederenrechtelijk, over te dragen aan derden. In afwijking hiervan is het SBD toegestaan om zonder 

goedkeuring van de gemeente derden in te schakelen ten behoeve van de gedeeltelijke uitvoering van 

voorliggende huurovereenkomst. 

 

Artikel 16 DOMICILIE, TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
16.1 Voor de uitvoering van voorliggende huurovereenkomst kiest de gemeente kantoor aan de 

Raadhuisstraat 2, 7001 EW te Doetinchem en kiest SBD kantoor aan de Bezelhorstweg 115, 7002 CC te 

Doetinchem. 

16.2 Op voorliggende huurovereenkomst is Nederlands recht, Boek 7, Titel 4 van het Burgerlijk Wetboek 

van toepassing. In geval van strijd tussen voorliggende huurovereenkomst en de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek geldt het gestelde in voorliggende huurovereenkomst, tenzij de bepalingen van het 

Burgerlijk Weetboek dwingendrechtelijk van aard zijn. 

16.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of mochten ontstaan naar aanleiding van voorliggende 

huurovereenkomst, of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan een gevolg zijn, zullen bij 

uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland te Zutphen, echter niet eerder dan nadat 

partijen getracht hebben tot een minnelijke oplossing te komen, eventueel middels de inschakeling van 

een derde deskundige of arbiter als partijen daar overeenstemming over bereiken.  

 

 

Aldus opgemaakt in 2-voud in de gemeente Doetinchem op ………………………………………… 2020 

 

 

Namens de gemeente Doetinchem     Namens Sportbedrijf Doetinchem 

 

 

 

______________________________    ___________________________ 

 

Burgemeester M. Boumans     

 …………………………………... 

 
Overzicht van bijlagen: 
1. Gemeentelijke binnensportaccommodaties met kadastrale gegevens 

2. Proces verbaal van oplevering  

3. Vaste inventaris gemeentelijke binnensportaccommodaties 

4. Dienstverleningsovereenkomst Onderhoud SBD – Buha 

5. Overzicht losse en sporttechnische inventaris gemeentelijke binnensportaccommodaties 

6. Demarcatielijst onderhoud 

7. Verdeling af te sluiten verzekeringen 
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Bijlage 1 Gemeentelijke binnensportaccommodaties met kadastrale gegevens 

 

 

 

 

Gemeentelijke sporthallen 
1 Sporthal de Bongerd, de Bongerd 81, 7006 NH Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC nummer A7930, lokaal bekend als sporthal de Bongerd; 

2 Sporthal Metzo, Maria Montessoriestraat 5, 7008 CA Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01O, nummer 1314, lokaal bekend als sporthal Metzo; 

 

 

 

Gemeentelijke sportzalen 
1 Sportzaal de Zonneboom, Zonneplein 4, 7004 EL Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01L, nummer 4554, lokaal bekend als sportzaal de Zonneboom; 

 

 

 

Gemeentelijke gymnastieklokalen 
1 Gymnastieklokaal Kleurrijk, Willy Brandtplein 8, 7007 LA, Doetinchem kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01A, nummer 8891, lokaal bekend als gymzaal Kleurrijk; 

2 Gymnastieklokaal Wolborgemate, Woborgenmate 8, 7006 DG Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01A, nummer 2509, lokaal bekend als gymzaal Wolborgemate; 

3 Gymnastieklokaal Ottawastraat, Ottawastraat 25, 7007 BC Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 02B, nummer 2699, lokaal bekend als gymzaal Ottawastraat; 

4 Gymnastieklokaal De Pas, Terborgseweg 27a, 7001 GM Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 02A, nummer 4432, lokaal bekend als gymzaal De Pas; 

5 Gymnastieklokaal Lohmanlaan, Lohmanlaan 19, 7003 DJ Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01M, nummer 5136, lokaal bekend als gymzaal Lohmanlaan; 

6 Gymnastieklokaal Rossinilaan, Rossinilaan 14, 7002 LT Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01D, nummer 2810, lokaal bekend als gymzaal Rossinilaan; 

7 Gymnastieklokaal Hagen, Van Gorkomhof 5, 7009 CZ Doetinchem, kadastraal bekend bij de gemeente 

Doetinchem als sectie DTC 01B, nummer 3018, plaatselijk bekend als gymzaal Hagen; 

8 Gymnastieklokaal Houtsmastraat, Houtsmastraat 11E, 7002 KA Doetinchem, kadastrsaal bekend bij de 

gemeente als sectie DTC 01N, nummer 2328, lokaal bekend als gymzaal Houtsmastraat; 

9 Gymnastieklokaal IJzevoorde, Loordijk 12-14, 7004 HT Doetinchem, kadastraal bekend bij de 

gemeente Doetinchem als sectie DTC 01D, nummer 2519, lokaal bekend als gymzaal IJzevoorde; 
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Bijlage 2 Proces verbaal van oplevering 
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Bijlage 3 Overzicht vaste inventaris gemeentelijke sporthallen, sportzaal en 
gymnastieklokalen 
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Bijlage 4 Dienstverleningsovereenkomst Onderhoud SBD – Buha 
 
Ondergetekenden: 

 

Sportbedrijf Doetinchem B.V. als opdrachtgever, gevestigd te Doetinchem met het adres Bezelhorstweg 115, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ………………….., ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur ………………………….., hierna te noemen “SBD” 
 

en 

 

BuHa B.V. als opdrachtnemer, gevestigd te Doetinchem met het adres Havenstraat 80, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67288340, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar directeur W. de Korte, hierna te noemen “BuHa” 
 

gezamenlijk te noemen “partijen” 
 

 

In aanmerking nemende dat: 
 
5. SBD eigenaar is van Sportcentrum Rozengaarde, Bezelhorstweg 115, 7002 CC Doetinchem. 

6. De gemeente Doetinchem het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties als 

vermeld onder punt 3 aan SBD heeft opgedragen. 

7. De gemeente Doetinchem middels een huurovereenkomst de volgende binnensportaccommodaties aan SBD 

ter beschikking heeft gesteld: 

- Sporthal de Bongerd, de Bongerd 81, 7006 NH Doetinchem 

- Sporthal Metzo, Maria Montessoriestraat 5, 7008 CA Doetinchem 

- Sportzaal de Zonneboom, Zonneplein 4, 7004 EL Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Kleurrijk, Willy Brandtplein 8, 7007 LA, Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Wolborgemate, Woborgenmate 8, 7006 DG Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Ottawastraat, Ottawastraat 25, 7007 BC Doetinchem 

- Gymnastieklokaal De Pas, Terborgseweg 27a, 7001 GM Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Lohmanlaan, Lohmanlaan 19, 7003 DJ Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Rossinilaan, Rossinilaan 14, 7002 LT Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Hagen, Van Gorkomhof 5, 7009 CZ Doetinchem 

- Gymnastieklokaal Houtsmastraat, Houtsmastraat 11E, 7002 KA Doetinchem 

- Gymnastieklokaal IJzevoorde, Loordijk 12-14, 7004 HT Doetinchem 

8. SBD het onderhoud van Sportcentrum Rozengaarde (met uitzondering van het zwembadtechnisch onderhoud 

en onderhoud aan de waterbehandelingsinstallatie) en van de binnensportaccommodaties als vermeld onder 

voorgaand punt 3 onder haar regie door BuHa wil laten coördineren en (laten) uitvoeren en BuHa bereid is 

deze werkzaamheden op zich te nemen.  

 

 

Partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

 

Artikel 1  Algemeen 
1.5 Deze overeenkomst heeft tot doel de uitgangspunten en randvoorwaarden vast te leggen waaronder 

de dienstverlening van BuHa aan SBD op het gebied van het onderhoud van de in deze 

overeenkomst vermelde sportaccommodaties zal plaatsvinden.  

1.6 Aantallen en prijzen van af te nemen diensten alsmede namen van contactpersonen worden 

opgenomen in de jaarlijks uit te brengen onderhoudsplannen voor betrokken sportaccommodaties. 

1.7 Wijziging van of aanvulling op voorliggende overeenkomst kunnen uitsluitend met instemming van 

beide partijen schriftelijk en voor akkoord getekend plaatsvinden.  

1.8 Wijzigingen in een jaarplan onderhoud worden achteraf schriftelijk bevestigd maar behoeven geen 

ondertekening.  

1.5 Partijen wijzen elk een contactpersoon aan die de contacten over de uitvoering van voorliggende 

overeenkomst onderhouden. Tenzij door de ene partij uitdrukkelijk schriftelijk aan de andere partij 

van het tegendeel mededeling wordt gedaan, zijn deze contactpersonen bevoegd de partij die hen 

heeft aangewezen in het kader van de uitvoering van voorliggende overeenkomst te 

vertegenwoordigen en te binden.  
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Artikel 2  Doel en duur van de overeenkomst 
2.5 Deze overeenkomst heeft tot doel het – onder regievoering van SBD – door BuHa laten coördineren 

en (laten) uitvoeren van het onderhoud aan Sportcentrum Rozengaarde en van de overige 

binnensportaccommodaties bestaande uit twee sporthallen, één sportzaal en negen 

gymnastieklokalen, met uitzondering van het zwembadtechnisch onderhoud en onderhoud aan de 

waterbehandelingsinstallatie van zwembad Rozengaarde. 

2.6 Voorliggende overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar, ingaande op 1 januari 

2021 en eindigend op 31 december 2024.  

2.7 Na het verstrijken van drie jaar na het ingaan van voorliggende overeenkomst wordt de 

samenwerking die voortvloeit uit deze overeenkomst gezamenlijk geëvalueerd. Indien de 

samenwerking naar wederzijdse tevreden verloopt wordt voorliggende overeenkomst verlengd met 

een nieuwe contractperiode van vier jaar.  

2.8 Wenst één der partijen voorliggende overeenkomst te beëindigen dan dient hiervoor een 

opzegtermijn van zes kalendermaanden in acht te worden genomen en dient de opzegging 

schriftelijk met ontvangstbevestiging door de ontvanger plaats te vinden.  

2.5 Tussentijdse ontbinding van deze overeenkomst vindt plaats in geval van ernstige tekortkoming in 

de nakoming van afspraken door één der partijen. 

2.6 Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst is mogelijk in een omstandigheid als genoemd in 

artikel 7. 

 

Artikel 3 Uitvoering werkzaamheden BuHa 
3.1 BuHa is niet gerechtigd de coördinatie van het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties aan 

een derde uit te besteden en/of op te dragen behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming 

van SBD. 

3.2 De vergoeding voor de door BuHa uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

en het (laten) uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden zal in de jaarlijks uit te brengen 

onderhoudsplannen voor betrokken sportaccommodaties worden opgenomen. 

 

Artikel 4 Uitvoering onderhoudswerkzaamheden 
8.1 BuHa zal zorgdragen en is in het kader van deze overeenkomst volledig verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het onderhoud aan Sportcentrum Rozengaarde (met uitzondering van het 

zwembadtechnisch onderhoud en onderhoud aan de waterbehandelingsinstallatie) en van de overige 

binnensportaccommodaties bestaande uit twee sporthallen, één sportzaal en negen 

gymnastieklokalen. 

8.2 BuHa dient te borgen dat het verhelpen van alle eventuele storingen en mankementen niet leiden tot 

sluiting van de accommodaties. 

4.3 De in lid 1 geformuleerde opdracht dient te borgen dat in alle jaren de accommodaties (gebouw, 

installaties en inrichtingen) minimaal voldoen aan conditie 3 volgens de NEN 2767. 

4.4 Jaarlijks doet BuHa voor het einde van het derde kwartaal van enig jaar op basis van de vigerende 

meerjarenonderhoudsplannen ongevraagd verslag aan SBD. In het verslag rapporteert BuHa over 

zowel de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden als onderhoudswerkzaamheden die worden 

doorgeschoven naar een later jaar. 

4.5 Elk door BuHa opgesteld jaarplan, inclusief de daarbij behorende investering, behoeft de 

instemming van SBD en de goedkeuring van de gemeente Doetinchem. 

4.6 SBD voert jaarlijks, tezamen met BuHa, een controle op uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden uit 

om te kunnen vaststellen of deze naar behoren en kwalitatief voldoende zijn uitgevoerd. Indien er 

sprake is van geconstateerde tekortkomingen maken SBD en BuHa nadere afspraken om deze 

binnen een termijn van 3 kalendermaanden op te heffen. 

4.7 BuHa draagt zorg dat het onderhoud op zodanige wijze wordt uitgevoerd dat de bedrijfsvoering van 

de accommodaties ongehinderd doorgang kan blijven vinden. 

4.8 Voor grote onderhoudswerkzaamheden die slechts uitgevoerd kunnen worden tijdens sluiting van 

een accommodatie voert BuHa vroegtijdig overleg met SBD en wordt gezamenlijk bepaald wanneer 

dergelijke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 

4.9 In de demarcatielijst welke onlosmakelijk als bijlage 1 bij deze overeenkomst is gevoegd is de 

verantwoording van uitvoering van onderhoud en overige taken tussen SBD en BuHa nader 

uitgewerkt. Bij deze demarcatielijst behoren een tweetal overzichten van vaste inventaris en van 

losse en sporttechnische inventaris welke als bijlage 2 en 3 bij deze overeenkomst zijn gevoegd. 
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Artikel 5 Opdrachten, facturering en betalingen 
5.1 Opdrachten aan derden voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden worden door BuHa 

namens SBD verstrekt. 

5.2 Alle facturen voor uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden dienen, met als factuuradres 

‘Sportbedrijf Doetinchem, Bezelhorstweg 115, 7002 CC Doetinchem’ digitaal naar de 

verantwoordelijke contactpersoon binnen BuHa te worden gestuurd. Na goedkeuring zullen de 

facturen voor betaling bij SBD worden aangeboden.  

5.3 Betaling van goedgekeurde facturen zal plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

 

Artikel 6 Verzekering 
6.1 BuHa draagt zorg voor het afsluiten van een op deze opdracht betrekking hebbende en passende 

beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € ……………….. 

per schadegeval. Een kopie van de polis is als bijlage 4 bij deze overeenkomst gevoegd. 

6.2 BuHa verplicht zich gedurende de looptijd van deze opdracht deze verzekering in stand te houden en 

tijdig voor het betalen van premies zorg te dragen. 

 
Artikel 7  Einde van de overeenkomst 
7.1 Onverminderd alle rechten van partijen heeft SBD het recht de overeenkomst tussentijds te 

beëindigen bij: 

- aangevraagde surseance van betaling door BuHa; 

- staking van de onderneming door BuHa; 

- faillissement van BuHa; 

- aantoonbare wanprestatie door BuHa. 

 

Artikel 8  Voortgangsoverleg 
8.1 Ieder kalenderjaar vindt er minimaal tweemaal overleg plaats tussen partijen over de wijze waarop 

de overeenkomst wordt uitgevoerd. In deze overleggen komt in elk geval aan de orde: de 

samenwerking in algemene zin, kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, responstijd beheer- 

en/of onderhoudsmeldingen, voortgang van het planmatig onderhoud zoals is neergelegd in het 

jaarplan onderhoud voor betreffend kalenderjaar. 

 
Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze 
9.1 Voor alle inkopen en aanbestedingen gelden het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017’ van de 

gemeente Doetinchem en de ‘Algemene inkoopvoorwaarden Achterhoekse gemeenten voor 

leveringen en diensten (AIAG 2017)’. 

9.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

9.3 Voor zover door BuHa een beroep is gedaan op algemene voorwaarden of branchevoorwaarden zijn 

deze door SBD afgewezen en derhalve niet van toepassing.  

9.4 Alle geschillen die voortvloeien uit of mochten ontstaan naar aanleiding van voorliggende 

overeenkomst, of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan een gevolg zijn, zullen bij 

uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland te Zutphen, echter niet eerder dan nadat 

partijen getracht hebben tot een minnelijke oplossing te komen, eventueel middels de inschakeling 

van een derde deskundige of arbiter als partijen daar overeenstemming over bereiken.  

 

 

Aldus opgemaakt in 2-voud in de gemeente Doetinchem op …………………2020 

 

 

Namens opdrachtgever  Namens opdrachtnemer 

   

 

……………………………….. W. de Korte 

Directeur Sportbedrijf Doetinchem B.V.  Directeur BuHa B.V. 

 

Van toepassing zijnde bijlagen welke een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst uitmaken: 
Bijlage 1 Demarcatielijst inzake beheer en onderhoud sportaccommodaties Sportbedrijf Doetinchem 

Bijlage 2 Overzicht vaste inventaris sportaccommodaties 

Bijlage 3 Overzicht losse en sporttechnische inventaris sportaccommodaties 

Bijlage 4 Polis beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering BuHa  
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Bijlage 1 Demarcatielijst dienstverleningsovereenkomst onderhoud 
sportaccommodaties gedateerd …… 2020 zoals gesloten tussen Sportbedrijf 
Doetinchem en BuHa. 

 

Omschrijving Activiteit 
Uitvoering 

SBD BuHa 
    

Algemeen 

Hygiëne Ongediertebestrijding zoals 

van mieren, wespen, 

kakkerlakken, muizen, ratten, 

e.d. x  

Bestrijding van boktorren, 

schimmels en zwammen x  

Maatregelen i.v.m. ziekte x  

Preventieve maatregelen 

i.v.m. ongediertebestrijding x  

Schoonmaak Inwendige van het gebouw x  

Glasbewassing Uitwendig inclusief kozijnen 

en panelen x  

Inwendig inclusief kozijnen en 

panelen  x  

Inventarisschade Aangifte politie x  

Aangifte verzekering en 

afhandeling  x 

Gebouwschade (brand, storm 

en water) 

Aangifte politie x  

Aangifte verzekering en 

afhandeling  x 

Vandalisme, inbraak Aangifte politie x  

Afhandeling eenvoudige 

schade + herstel n.a.v. 

vandalisme (incl. glasbreuk)  x 

Afhandeling gecompliceerde 

schade  x 

Verwijdering graffiti  x 

Vorstschade Herstel  x 

Versiering, naamsaanduiding, 

reclame 

Vlaggen inclusief 

vlaggenmasten x  

Naamsaanduiding x  

Reclame x  

Sleutelbeheer en 

certificaathouder 

Verantwoordelijk voor uitgifte 

sleutels x  

Bijbestellen sleutels x  

    

Daken en goten 

Dakbedekking platte en 

hellende daken, 

noodoverstorten en 

hemelwaterafvoeren  

Bladvrij maken en vrijhouden 

noodoverstorten en 

hemelwaterafvoeren  x 

Repareren  x 

Ontstoppen  x 

Vernieuwen  x 

Lekkages Verhelpen onder garantie  x 

Verhelpen zonder garantie  x 

Ventilatiekapjes, 

rookgasafvoeren 

Kapotte vervangen  x 

Herstellen beschadigingen  x 

Goten, dakranden (incl. 

grondhout) 

Schoonvegen, blad 

verwijderen en vrijhouden 

hemelwaterafvoeren  x 

Repareren en vervangen  x 
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Overstekken en luifels Herstellen beschadiging  x 

Schoorstenen Repareren  x 

 Vervangen  x 

Lood en zinkwerk Overdekken, corrigeren en 

vernieuwen  x 

Lichtkoepels Reinigen kappen  x 

Kapotte kappen vervangen  x 

Gangbaar houden hang- en 

sluitwerk  x 

Vervangen defect hang- en 

sluitwerk  x 

Herstellen structurele 

problemen  x 

 Vervangen compleet incl. 

opstanden  x 

Valbeveiliging platte daken Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele 

gebreken  x 

Onderhoud en contracten  x 

Totaal vervangen en 

vernieuwen  x 

Keuringen valbeveiliging incl. 

hesjes  x 

    

Gevels 

Buitenkozijnen, ramen en 

deuren (incl. beglazing, 

verfwerk, hang- en sluitwerk 

en dorpels/neuten) 

Vervangen kapotte ruiten incl. 

lekkage isolatieglas  x 

Herstel incidentele gebreken  x 

Gangbaar houden en maken  x 

Vervangen defect hang- en 

sluitwerk (incl. drangers)  x 

Vervangen paneel, raam of 

deur  x 

Vervangen kozijn  x 

Betimmeringen en 

boeiboorden (incl. kitvoegen, 

dilataties en voegwerk) 

Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele 

gebreken  x 

Vernieuwen  x 

Metselwerk (incl. kitvoegen, 

dilataties en voegwerk) 

Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele 

gebreken  x 

Vernieuwen  x 

Gevelbekleding Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele 

gebreken  x 

Vernieuwen  x 

Beton Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele 

gebreken (dekking wapening 

onvoldoende, o.i.d.)  x 

Lateien, kolommen en 

draagconstructies 

Herstellen beschadigingen en 

incidentele gebreken  x 

Herstellen structurele 

gebreken  x 
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Automatische schuifdeuren en 

deuropeners 

Opheffen storingen  x 

Herstellen incidentele 

beschadigingen en gebreken  x 

Vervangen/vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 

Zonwering en screens Opheffen storingen  x 

Herstellen incidentele 

beschadigingen en gebreken  x 

Vervangen/vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 

    

Binnenwanden 

Binnenwanden, kozijnen, 

deuren, panelen (incl. 

beglazing, schilderwerk, hang- 

en sluitwerk en dorpels) 

Herstellen beschadigingen 

t.g.v. gebruik x  

Gangbaar houden en 

vervanging hang- en sluitwerk 

(incl. deurdrangers)  x 

Vervangen binnenkozijn (incl. 

deur, schilderwerk en hang- en 

sluitwerk)  x 

Totale vervanging  x 

Stucwerk Herstellen beschadigingen 

t.g.v. x  

Herstellen structurele 

gebreken  x 

Vervangen  x 

Wandtegelwerk incl. kitvoegen Herstellen beschadigingen 

t.g.v. gebruik x  

Reinigen en onderhouden x  

Herstellen structurele 

gebreken  x 

Totaal vervanging  x 

Automatische schuifdeuren en 

deuropeners 

Opheffen storingen  x 

Herstellen incidentele 

beschadigingen en gebreken  x 

Vervangen/vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 

    

Plafonds 

Gipsplaten en systeemplafonds Herstellen beschadigingen 

t.g.v. gebruik x  

Incidenteel platen vervangen x  

Totaal vervanging  x 

    

Vloeren en trappen 

Vloertegelwerk incl. kitvoegen Herstellen beschadigingen 

t.g.v. gebruik x  

Reinigen en onderhouden x  

Totaal vervanging  x 

Cementdekvloeren Herstellen incidentele 

beschadigingen x  

Vloerbedekking (tapijt en 

linoleum) 

Herstellen gebreken x  

Reinigen en onderhouden x  

Totaal vervanging en 

(opnieuw) aanbrengen x  

Entreematten  Herstellen incidentele 

beschadigingen x  

Reinigen en onderhouden x  

Totaal vervanging x  
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Trappen en traptreden Herstellen incidentele 

beschadigingen x  

Reinigen en onderhouden x  

Totaal vervanging  x 

    

Sanitaire installaties 

Wastafels, aanrecht, urinoirs, 

closets incl. zittingen, 

spoelreservoir, kranen, 

douchekoppen, appendages en 

binnenriolering 

Ontstoppen en ontkalken x  

Vervanging i.v.m. 

beschadigingen en reparaties x  

Legionella preventie 
 x 

Warmwaterboilers Opheffen eenvoudige 

storingen x  

Vervangen defecte onderdelen 

en anodes  x 

Vervangen direct gestookte  x 

Vervangen indirect gestookte  x 

Brandblusmiddelen (haspels 

en handblussers) 

Maatregelen t.g.v. 

voorschriften 

gebruiksvergunning  x 

Keuring  x 

Onderhoud en reparaties  x 

Vervangen  x 

Vetvangput Reinigen  x 

Opheffen storingen  x 

Onderhoudscontract  x 

    

Elektrotechnische installaties 

Elektrotechnische installaties 

algemeen 

Opheffen eenvoudige 

storingen x  

Opheffen complexe storingen  x 

Vervangen kapotte 

onderdelen, lampen en 

schakelaars  x 

Jaarlijkse controle 

noodverlichting  x 

Controle NEN 3140 (8-

jaarlijks)  x 

Controle nacht- en 

oriëntatieverlichting   x 

Verlichting Vervangen lampen en TL-

buizen x  

Vervangen armaturen 

(incidenteel)  x 

Vervangen armaturen 

(planmatig)  x 

Vervangen armaturen 

noodverlichting  x 

Bedrading, groepenkast en 

bliksembeveiliging 

Aanpassing  x 

Repareren  x 

Vervangen  x 

Keuring en onderhoud  x 

Geluid-, omroep- en intercom-

installaties 

Aanpassing  x 

Repareren  x 

Vervangen  x 

Brand- en rookmelders Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

Maandelijks testen brand- en 

rookmelders x  
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Inbraakbeveiligingsinstallaties Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 

Brandmeldinstallatie Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

Jaarlijks onderhoudscontract  x 

Maandelijks testen van de 

brandmeldinstallatie x  

Ontruimingsoefeningen x  

Centrale antenne-installaties Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

    

Verwarming- en ventilatie-installaties 

Verwarmingsinstallatie 

algemeen 

Opheffen eenvoudige 

storingen x  

Opheffen complexe storingen  x 

Ontluchten en bijvullen 

installaties  x 

Onderhoudscontract  x 

Cv-ketel, leden, brander, 

luchtbehandelingskasten en 

regelinstallaties 

Reparaties en vervangen 

onderdelen  x 

Onderhoudscontract  x 

Vervangen  x 

Radiatoren, convectoren, deel 

leidingwerk en kranen Repareren en vervangen  x 

Klimaatinstallatie incl. koeling Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 

Luchtbehandelingskasten 

compleet en 

(dak)afzuigventilatoren 

Opheffen storingen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

Onderhoudscontract  x 

Luchtkanalen en roosters Schoonhouden roosters x  

Schoonhouden binnenzijde 

luchtkanalen  x 

Vervangen en vernieuwen  x 

    

Gebruik(er)specifieke installaties 

Alle installaties voor de 

gebruiker t.b.v. het 

bedrijfsproces zoals b.v. 

telefoon-, computer- en data-

installaties 

Aanschaf, inrichting, 

onderhoud en (totale) 

vervanging  

x  

    

Schilderwerken 

Buitenschilderwerk algemeen Bijwerken beschadigingen  x 

Aanbrengen nieuwe laag 

(tussenbeurt en volledige 

behandeling)  x 

Binnenschilderwerk algemeen Bijwerken beschadigingen  x 

Aanbrengen nieuwe laag 

(tussenbeurt en volledige 

behandeling)  x 

    

Vaste inventaris 

De vaste inventaris is 

eigendom van de gemeente en 

wordt aan SBD ter 

beschikking gesteld 

Schoonmaken x  

Herstellen gebreken  x 

Vervangen 
 x 
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Losse en sporttechnische inventaris 

De losse en sporttechnische 

inventaris is eigendom van de 

gemeente en wordt aan SBD 

ter beschikking gesteld 

Schoonmaken x  

Herstellen gebreken  x 

Vervangen 
 x 

    

Terreinvoorzieningen inclusief beplanting 

Bestrating Schoonhouden en vrijhouden van 

mos- en algengroei x  

Herstellen beschadigingen, 

reparatie, verzakkingen en 

boomwortelproblematiek  x 

Buitenriolering, putten, 

drainage en kolken 

Ontstoppen en doorspuiten  x 

Herstellen  x 

Vernieuwen  x 

Fietsenstalling c.q. 

fietsenrekken  

Herstellen  x 

Vervangen  x 

Groenvoorzieningen Onderhouden en schoonhouden x  

Vervanging  x 

 

Bijlage 2 Overzicht vaste inventarissen sportaccommodaties behorend bij 
Dienstverleningsovereenkomst onderhoud Sportbedrijf Doetinchem en BuHa 
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Bijlage 3 Overzicht losse en sporttechnische accommodaties behorend bij 
Dienstverleningsovereenkomst onderhoud Sportbedrijf Doetinchem en BuHa 
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Bijlage 5 Overzicht losse en sporttechnische inventaris gemeentelijke 
sporthallen, sportzaal en gymnastieklokalen 
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Bijlage 6 Demarcatielijst Onderhoud 
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Bijlage 7 Verdeling af te sluiten verzekeringen 
 
 


