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 Doetinchem, 23 oktober 2015 

 

 

Overdracht beheer sporthal De Pol 

 

 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van het visiedocument Dorpsmodel Gaanderen en de daarbij 

behorende begroting. 

2. Het beheer van De Pol per 1 januari 2016 overdragen aan een door de Stichting 

Sport en Cultuur Gaanderen op te richten stichting. 

3. Op verzoek van de Stichting Sport en Cultuur Gaanderen de overdracht doen 

voor 1 jaar. Op basis van de resultaten van dit proefjaar bij een geslaagd 

proefjaar overgaan tot het afsluiten van een budgetovereenkomst.  

4. Op termijn bekijken of beheer en exploitatie van de Gaanderense buitensport-

accommodaties gelegen op sportcomplex De Pol ook overgedragen kan 

worden aan de Stichting in oprichting. 

5. De financiële consequenties opvangen binnen het vastgoedfonds (20e wijziging 

gemeentebegroting 2016). 

 

Kader 

Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Agenda voor de toekomst’ 

Besluit kerntakendiscussie 19 maart 2015, onderdeel sport 

 

Aanleiding 

De Stichting Sport en Cultuur Gaanderen heeft in 2012 haar zorg uitgesproken over het 

doorvoeren van wijzigingen in het beheer van het sport- en cultureel centrum De Pol in 

Gaanderen. De stichting heeft aangegeven de exploitatie van de Pol over te willen nemen en 

daarvoor een nieuwe stichting op te willen richten. Ze hebben daartoe een visiedocument met 

bijbehorende begroting ingediend.  

 

Kern  

Het voorstel is om medewerking te verlenen aan het verzoek van de stichting. Hiervoor zijn  

een aantal argumenten. 

1. De overdracht van De Pol past binnen de ambities uit het coalitieakkoord 2014-2018, 

waarin sport wordt gezien als een belangrijk verbindende schakel met wijk en buurt. 

De Stichting Sport en Cultuur Gaanderen geeft aan dat zij verwacht met een eigen identiteit 

de binding met het dorp te vergroten en er ook meer vrijwilligers bij kan betrekken.  

2. De raad heeft bij de kerntakendiscussie bij sport gekozen voor scenario 3: ‘de gemeente en 

sportverenigingen en organisaties ontwikkelen en beheren gezamenlijk sportvoorzieningen’.   

Onderdeel van deze lijn is een bestuursopdracht om te onderzoeken of het haalbaar is een 

sportcoöperatie op te richten. Het idee achter de sportcoöperatie is dat door bundeling 

van taken en inbreng van verengingen en vrijwilligers er een effectievere sportinfrastructuur 

in Doetinchem kan ontstaan. De overdracht van De Pol is niet in tegenspraak met deze lijn. 

Vanuit de coöperatie kan kennis en kunde gedeeld worden met de nieuwe stichting, 

waardoor deze juist toekomstbestendiger wordt. Dat deze werkwijze goed werkbaar is, is 

duidelijk geworden na een werkbezoek bij de gemeente Raalte. In Raalte is een 

verzelfstandigd sportbedrijf actief, dat op een effectieve manier samenwerkt met stichtingen 

in de diverse kleine kernen. 

3. Met de overdracht is de werkverdeling in Gaanderen gelijk aan Wehl; daar beheert en 

exploiteert een stichting de sport- en culturele accommodaties. 
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Uitgangspunten en randvoorwaarden 

In het visiedocument van de stichting is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten en 

randvoorwaarden: 

- De stichting in oprichting wordt zelf verantwoordelijk voor de verhuur van de 

accommodatie en de daarbij behorende administratieve processen. Afgesproken is dat de 

stichting in oprichting dezelfde tarieven hanteert als de gemeente Doetinchem. In de 

exploitatieopzet van de stichting is daar ook rekening mee gehouden. Op termijn 

beoordelen we of we vasthouden aan deze afspraak of dat we de tariefstelling overlaten aan 

de stichting. De werkwijze in Wehl nemen we mee in deze beoordeling.  

- De overige Gaanderense gemeentelijke accommodaties, zoals onder andere de sportvelden, 

maken op dit moment geen onderdeel uit van de overdracht aan de stichting in oprichting. 

Op termijn bekijken we of overdracht haalbaar is.  

- Het eigendom en groot onderhoud van de accommodatie blijft bij de gemeente. 

De stichting in oprichting wordt verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. 

De verdeling van het onderhoud wordt opgenomen in een zogenaamde demarcatielijst. 

De sport- en spelinventaris dragen wij over aan de stichting. 

- De stichting heeft het streven om naast professionals ook met vrijwilligers te gaan werken 

en waar mogelijk hebben ze ook de intentie uitgesproken om gebruik te maken van de inzet 

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel werken nog twee sporthal-

beheerders in De Pol. Afgesproken is dat deze beheerders voor ten minste twee jaar 

gedetacheerd worden bij de stichting.  

 

Financieel kader 

De begroting van de stichting is vergeleken met de budgetten zoals die in de gemeentelijke 

begroting staan. De uitkomst van deze vergelijking is in de onderstaande tabel weergegeven.  

 
Vergelijking beheer De POL 2016 2017 2018 2019 2020

Gemeente Inkomsten 188.771€  188.771€  188.771€  188.771€  188.771€  

Uitgaven 257.922€  257.922€  257.922€  257.922€  257.922€  

Bijdrage algemene middelen 69.150€    69.150€    69.150€    69.150€    69.150€    

Stichting Inkomsten 202.278€  202.278€  202.278€  202.278€  202.278€  

Uitgaven 277.718€  277.718€  267.718€  262.718€  252.718€  

Subsidie 75.440€    75.440€    65.440€    60.440€    50.440€    

Verschil -6.290€     -6.290€     3.710€      8.710€      18.710€    

Tijdelijk effect -19.959€   -19.959€   -12.059€   -€         -€         

Financieel resultaat -26.248€   -26.248€   -8.348€     8.710€      18.710€     
 

Uit de tabel blijkt dat de stichting een structureel kostenvoordeel verwacht van € 18.710,-. 

Er wordt een voordeel gerealiseerd vanaf 2020. De stichting behaalt haar voordeel door 1) uit 

te gaan van hogere huurinkomsten en 2) door te besparen op de inzet van personeel. 

De eerste drie jaar is er een negatief resultaat. Dit is een tijdelijk effect en betreft de afbouw 

van overheadkosten bij de gemeente.  

 

Omvang subsidie 

De omvang van het hierboven weergegeven resultaat is mede gebaseerd op een splitsing van 

het onderhoud tussen eigenaar en verhuurder, zoals die in 2012 was voorzien. Inmiddels kent 

de gemeente een standaard opzet voor de splitsing van onderhoudsverantwoordelijkheden. 
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De omvang van de subsidie wordt bijgesteld op basis van deze ‘standaard’ splitsing. De te 

verstrekken subsidie zal lager uitvallen, echter de kosten van de gemeente zullen navenant 

stijgen. Budgettair levert dit hetzelfde financiële resultaat op. 

 

Dekking tekort en bestemming positief resultaat  

Wij stellen voor om het financieel resultaat (zowel positief als negatief) te verrekenen met 

het vastgoedfonds. De stichting neemt het dagelijkse en verhuurdersonderhoud over van de 

gemeente. Met het instellen van het vastgoedfonds is aangegeven dat efficiencymaatregelen in 

het beheer en onderhoud ten laste/ten goede van het vastgoedfonds komen. De eerste jaren 

zal er geld vanuit het fonds gestort moeten worden. Vanaf 2019 levert het een structureel 

voordeel op.  

 

Risico's 

Recente ervaringen bij de overdracht van een van de scoutinggebouwen heeft geleerd dat 

overdracht aan een stichting of vereniging niet altijd direct tot succes leidt en risico’s kent. 

Om de risico’s te beperken, zijn de belangrijkste risicofactoren gecheckt en met de stichting 

besproken. In dit verband constateren wij dat: 

- de stichting met reële ambities en een reële begroting werkt; 

- het eigendom van het pand niet wordt overgedragen. Daarmee wordt het risico al veel 

meer beperkt. Bovendien is er continuïteit doordat de huidige beheerders de eerste jaren 

worden gedetacheerd; 

- er op dit moment zijn ruim voldoende bestuurlijke kwaliteiten aanwezig binnen de 

Gaanderense gemeenschap en binnen de huidige stichting. De verwachting is dat dit ook in 

de toekomst zo is; 

- er wordt gewerkt met een overgangsjaar waarin regelmatig afstemming met de gemeente 

plaatsvindt. Mocht in het eerste jaar van de nieuwe stichting direct enkele belangrijke 

huurinkomsten wegvallen, dan heeft de stichting weinig tijd om daarop te anticiperen. In dat 

geval wordt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar een oplossing gekeken. 

Mocht blijken dat beheer door de nieuwe stichting niet goed functioneert, dan kan er 

eventueel teruggevallen worden op de op dat moment aanwezige sportinfrastructuur; 

- er een nulmeting zal worden uitgevoerd bij de overdracht van het pand om te voorkomen 

dat een van beide partijen met onverwachte onderhoudskosten te maken krijgt. 

De financiële consequenties hiervan worden hiermee zoveel mogelijk afgekaart. 

 

Communicatie 

Met de stichting is uitgebreid gesproken over het draagvlak binnen de Gaanderense 

gemeenschap en bij de gebruikers van De Pol voor het overdragen van het beheer en 

exploitatie aan de stichting. De stichting geeft aan dat dit draagvlak ruim voldoende aanwezig is, 

daar het bestuur van de stichting breed vertegenwoordigd is in de Gaanderense samenleving. 

De stichting zal de overname van beheer en exploitatie ruim communiceren binnen de 

Gaanderense samenleving en naar de gebruikers van de accommodatie. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     bc. N.E. Joosten 

 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over overdracht beheer sporthal De Pol; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Kennis te nemen van het visiedocument Dorpsmodel Gaanderen en de daarbij behorende 

begroting. 

2. Het beheer van De Pol per 1 januari 2016 over te dragen aan een door de Stichting Sport 

en Cultuur Gaanderen op te richten stichting. 

3. Op verzoek van de Stichting Sport en Cultuur Gaanderen de overdracht te doen voor 

1 jaar. Op basis van de resultaten van dit proefjaar bij een geslaagd proefjaar overgaan tot 

het afsluiten van een budgetovereenkomst.  

4. Op termijn bekijken of beheer en exploitatie van de Gaanderense buitensport-

accommodaties gelegen op sportcomplex De Pol ook overgedragen kan worden aan de 

Stichting in oprichting. 

5. De financiële consequenties op te vangen binnen het vastgoedfonds (20e wijziging 

gemeentebegroting 2016). 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 29 oktober 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 


