
Beeldvormende raadsvergadering 11 januari 2018, agenda punt 3; Sportbedrijf Doetinchem 

 

Geachte raad, 

Ik zal mij eerst even voorstellen voor de aanwezigen die mij niet kennen. Mijn naam is Thony 

Mul en ik vertegenwoordig het belang van 2 van de vijf bedrijven. Het zwembad 

Rozengaarde en de speel- en horeca accommodatie Skyzone.  

Omtrent het vraagstuk of Doetinchem over moet gaan tot een sportbedrijf hebben wij 

sterke bedenkingen. Ons standpunt is dat wij, in deze fase, niet op willen gaan in het 

Sportbedrijf. Uit de gesprekken die er plaats hebben gevonden tussen de deelnemende 

partijen blijkt dat de bedrijven erg verschillend zijn, ver uit elkaar liggen omtrent de invulling 

van het sportbedrijf en het proces in een hoog tempo erdoor wordt gedrukt en daardoor ons 

inziens onzorgvuldig verloopt.  

 

Laat duidelijk zijn dat wij niet tegen samenwerking zijn of een start van het Sportbedrijf in 

een smallere variant. Ofwel een opstart naar een bredere variant waarin stapsgewijs vele 

verschillende bedrijfsmatige en organisatorische problemen goed kunnen worden opgelost. 

En de organisatie in een kleinere vorm zich kan gaan bewijzen. Zoals ook de sportraad 

adviseert in haar advies van 4 januari. Kom tot een smallere variant en geef de ontwikkeling 

tijd. Een denklijn die wij dus ook voorstaan. 

Deze fusie is een niet te onderschatten proces. Het zijn 5 partijen die in 1 BV moeten gaan 

plaatsnemen. Stichtingen moeten BV worden. Dit is een geheel andere denk en 

handelingswijze. Er komen nieuwe risico’s waar partijen nu geen last van hebben. U kunt 

hierbij denken aan de diversiteiten van culturen die samen moeten gaan vloeien. 

 

60% van de fusies mislukken. Daar moet het Sportbedrijf Doetinchem niet toe behoren.  

Dat het proces niet goed is verlopen heeft u kunnen concluderen aan het eindresultaat van 

het businessplan. Een zeer oppervlakkig plan wat het predicaat van businessplan wat ons 

betreft niet kan dragen.  

Wat Rozengaarde betreft zien we onze inbreng niet terug. De pijlers waarop Rozengaarde 

haar successen boekt worden afgebroken. Aannames worden slecht tot niet onderbouwt. 

Wij kunnen van onze kant vaststellen dat de schrijver van het plan niet met ons heeft 

gesproken over hoe de bedrijfsvoering van Rozengaarde exact in elkaar zit. Hij heeft bij ons 

geen boekenonderzoek gedaan, slechts een SIAM onderzoek in het zwembad en een 

jaarrekening ontvangen. Er is niet gesproken over kosten- en omzetontwikkeling. We 

hebben bijvoorbeeld geen 5 tot 10 jaren begroting moeten neerleggen en de cijfers van de 

andere partijen zijn niet met ons, als belanghebbende partij, gedeeld.  

De vragen gesteld in het april ingediende amendement zien wij onvoldoende beantwoord. Er 

is met ons bijvoorbeeld niet gesproken over financiële en bedrijfsrisico’s. In het voor te 

nemen besluit moet u wel besluiten om het sportbedrijf van start te laten gaan en de 

bijdrage voor 10 jaar vast te stellen zonder deze risico analyse.  



De personeelsafvaardiging van beide ondernemingen die ik vertegenwoordig staan niet 

achter de fusie. De ondernemingsraad moet zich nog gaan buigen over dit vraagstuk en 

advies gaan uitbrengen. De mogelijkheid bestaat dat u al, voordat het personeel gehoord is, 

gaat besluiten dat een sportbedrijf in brede variant er moet komen. Dat zal bij ons voor veel 

onrust gaan zorgen en het lijkt ons ook de omgekeerde wereld. Bij Rozengaarde en Skyzone 

zijn 60 mensen werkzaam.  

Rozengaarde heeft slechts enkele actieve verenigingen binnen de accommodatie. Daaronder 

wel een hele grote en belangrijke vereniging in Doetinchem, NDD. NDD ziet geen 

meerwaarde in het sportbedrijf. Ze geven aan dat er naar volle tevredenheid direct wordt 

gecommuniceerd.  

Rozengaarde staat voor 300.000 bezoekers per jaar die in de accommodatie komen 

bewegen, sporten, top sporten of recreëren. Wij staan voor de belangen van deze mensen 

en hebben er onvoldoende vertrouwen in dat deze belangen en de continuïteit van 

Rozengaarde worden gewaarborgd in voorliggende stukken. De bedrijfsvoering wordt 

drastisch veranderd op grond van onvoldoende onderzoek. Een verandering waarvan 

nergens wordt aangetoond dat huidige zaken binnen onze organisatie beter of gelijk gaat 

functioneren.  

Het nu nog niet instappen is een wel overwogen keuze waarbij ook het algemeen belang is 

afgewogen. Belangrijke spelers uit het veld ondersteunen ons om eerst over te gaan tot een 

smallere variant en op een later moment, en als het sportbedrijf goed functioneert, 

accommodaties zoals Rozengaarde op te gaan nemen. 

Dank u voor uw aandacht. 

Namens Sportcentrum Rozengaarde B.V. en Rozengaarde Leisure B.V., 

Thony Mul 


