
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 

 

 Doetinchem, 21 mei 2014 

 

ALDUS VASTGESTELD 28 MEI 2014 

 

 

Financiering sporthal Sportpark Zuid 

 

 

 

Voorstel: 

Verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de overeenkomst 

d.d. 19 mei 2014 tussen Stichting SaZa, Graafschapcollege en gemeente ten aanzien van 

vooruitbetaalde huur ten behoeve van de financiering sporthal. 

 

 

 

Raadsbesluit 8 december 2011 

In het raadsbesluit van 8 december 2011 heeft de raad ingestemd met de bouw van de sporthal op 

Sportpark Zuid. Tevens is ingestemd met de financiële onderbouwing van dit bouwplan. 

 

Overeenkomst tussen stichting SaZa en Graafschapcollege 

Onderdeel van de financiering sporthal is een overeenkomst tussen het Graafschapcollege en de 

stichting SaZa. Deze twee partijen zijn hierover onlangs tot overeenstemming gekomen.  

In deze overeenkomst is opgenomen dat het Graafschapcollege een huurbedrag aan stichting SaZa 

vooruitbetaalt. Dit bedrag wordt door stichting SaZa ingezet voor de financiering van de sporthal. 

 

Overeenkomst tussen stichting SaZa, Graafschapcollege en Gemeente 

Voor het Graafschapcollege is het belangrijk zekerheid te hebben dat met de vooruitbetaling van de 

huur de beschikbaarheid van de sportfaciliteiten ook gewaarborgd zijn voor de komende 10 jaar.  

Daarin speelt de gemeente een rol. Hierover is een tripartiete overeenkomst opgesteld. 

Op het moment dat stichting SaZa failliet zou gaan, gaat de sporthal in eigendom over naar de 

gemeente Doetinchem. Zo is opgenomen in de hypotheekakte die hoort bij de gemeentelijke 

garantstelling op de lening van de BNG aan stichting SaZa. De gemeente houdt in geval van 

faillissement de verplichting om de breedtesport te blijven accommoderen.  

In de tripartiete overeenkomst is opgenomen dat de gemeente op dat moment de 

verhuurverplichting overneemt van stichting SaZa aan het Graafschapcollege. Binnen de eerste 10 

jaar betaalt het Graafschapcollege dan geen huur, tenzij de tarieven wordt verhoogd.  

 

Financieel 

Nadat u heeft aangegeven geen wensen en bedenkingen te hebben, is de tripartiete overeenkomst 

onherroepelijk. Op dat moment zal het Graafschapcollege het bedrag overmaken aan de stichting 

SaZa. De bijdragen van provincie en SWS worden pas volledig uitbetaald nadat de bouw is afgerond. 

Vanwege liquiditeitsoverwegingen is spoedige uitbetaling van de bijdrage van het Graafschapcollege 

gewenst.  

 

Concreet betaalt het Graafschapcollege een bedrag van € 1miljoen aan vooruitbetaalde huur aan 

stichting SaZa. In een periode van 10 jaar wordt deze vooruitbetaling door stichting SaZa verrekend 

met de huurkosten. Dit bedrag is waardevast, dat wil zeggen dat de bijdrage van het 

Graafschapcollege een urenafname vooruitbetaling is.  
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         Doetinchem, 21 mei 2014 

 

 

Conform artikel 7 lid 4 van de "Verordening financieel beleid en beheer gemeente Doetinchem 2006" 

infomeren wij vooraf de gemeenteraad en nemen wij pas een besluit, nadat de raad in de gelegenheid 

is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voorzover het betreft 

niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen inzake: 

a. investeringen groter dan € 500.000; 

b. aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan  € 250.000; 

c. het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 100.000. 

 

Bij het verstrekken van waarborgen en garanties kan de gemeente een financieel risico lopen 

wanneer zij hierop wordt aangesproken.  

 

In het voorliggende voorstel wordt aan het Graafschapcollege de zekerheid geboden dat - in geval 

van overname door de gemeente Doetinchem - het restant van de vooruitbetaalde uren niet 

verdampt en het Graafschapcollege opnieuw het volledige huurbedrag moet betalen. Wel is 

afgesproken dat een huurprijsaanpassing na onverhoopte overname door de gemeente mogelijk is.  

Het aantal uren dat met de restantvooruitbetaling kan worden afgenomen wordt daarmee lager. 

 

Het gaat hierbij niet om een financiele zekerheidstelling waarbij de gemeente kan worden 

aangesproken op het betalen van rente en aflossing. De gemeentelijke zekerheidsstelling houdt in een 

verhuurverplichting met beperkte mogelijkheden tot extra inkomsten. Om die reden adviseren wij 

om de raad in de gelegenheid te stellen haar wensen en bedenkingen ter kennisgeving aan het college 

te brengen. 

 

Juridisch 

In de bijgevoegde overeenkomsten zijn de afspraken tussen de verschillende partijen vastgelegd. De 

eerste overeenkomst tussen stichting SaZa en Graafschapcollege betreft de "Overeenkomst 

gelegenheid geven tot sportbeoefening". Wij stellen u voor kennis te nemen van deze overeenkomst. 

 

De tweede overeenkomst is tussen stichting SaZa, Graafschapcollege en Gemeente.  Wij gaan de 

overeenkomst aan onder opschortende voorwaarde van gebleken instemming van uw raad, daaruit 

blijkend dat u geen wensen en bedenkingen uitspreekt. Als college zijn we in de duale verhoudingen 

weliswaar bevoegd overeenkomsten aan te gaan, maar we maken gebruik van artikel 169, vierde lid 

van de Gemeentewet om u hierbij te betrekken. Omvang en aard rechtvaardigen dat.  

Wij verzoeken u aan te geven geen wensen en bedenkingen te hebben bij deze overeenkomst.  

 

  

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Financiering sporthal Sportpark Zuid; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

Verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de overeenkomst d.d. 19 mei 

2014 tussen Stichting SaZa, Graafschapcollege en gemeente ten aanzien van vooruitbetaalde huur ten 

behoeve van de financiering sporthal. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 28 mei 2014, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 

 

 


