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Sportbedrijf Doetinchem, ongedateerd
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Advies gericht aan:

college van Burgemeester en Wethouders
Fracties gemeenteraad Doetinchem

Op vrijdag 22 december 2017 heeft de Sportraad een uitnodiging ontvangen voor de
beeldvormende raadsbijeenkomst op 11 januari 2018.
Op 15 december 2017 heeft de Sportraad het voorstel en bedrijfsplan integraal besproken aan
de hand van de informatie die op de website van de gemeenteraad beschikbaar was.
De Sportraad heeft als uitgangspunt dat er gestreefd moet worden naar continuïteit,
duurzaamheid en betaalbaarheid van de sportvoorzieningen in de gemeente Doetinchem en
heeft vanuit dit gezichtspunt het raadsvoorstel beoordeeld.
Op grond van deze uitgangspunten komt de Sportraad met onderstaande adviezen ten aanzien
van het raadsvoorstel.
Governance:
Er wordt gekozen voor een overheids-BV als rechtsvorm voor het sportbedrijf met een
toezichthoudende Raad van Commissarissen (RvC).
Om de inbreng van sporters en verenigingen te borgen adviseert de Sportraad dat het profiel
voor leden van de RvC voor advies aan de Sportraad wordt voorgelegd. Ook adviseert de
Sportraad dat tenminste één lid van de RvC op bindende voordracht van de Sportraad wordt
benoemd, een zogeheten kwaliteitszetel.
Directie/leiding:
In het raadsvoorstel is te lezen onder 4.1 “De leiding van het bedrijf is geselecteerd op
intrinsieke motivatie en de juiste vaardigheden om het project te laten slagen”. Deze zin
suggereert dat er al een directeur is aangewezen hetgeen in deze fase wat voorbarig zou zijn
omdat er ook nog over een kwartiermaker wordt gesproken.
De Sportraad adviseert om een onafhankelijke directeur aan te stellen met ervaring in het
leiden van een sportbedrijf.
Financiën:
De meegeleverde begroting laat een kostenpost zien onder Overig van € 3.101.000. Deze
kostenpost is niet verder gespecificeerd en maakt een significant deel uit van de totale kosten.
Dit kan op termijn gevolg hebben de kosten voor verenigingen als niet helder is wat voor
kosten dit zijn en hoe ze kunnen worden gestuurd.
De Sportraad adviseert om de kosten voor Overig inzichtelijk te maken alvorens tot
besluitvorming over te gaan. In de raadsvergadering van 8 december 2017 is toegezegd dat de
Sportraad een uitgesplitst overzicht zou ontvangen, maar dit is tot op heden niet ontvangen.
In de begroting komt aan de inkomsten kant een deel voort vanuit subsidies, waarvan 40%
van het Rijk. Dit is naar de toekomst een onzekere factor.
De sportraad adviseert derhalve dat het sportbedrijf wegvallen van subsidies na 1 januari 2023
niet mag opvangen door verhoging van de tarieven voor de verenigingen en individuele
sporters maar moet opvangen door interne besparingen.

Implementatie:
De Sportraad onderschrijft het belang van het hebben van een goed sportbedrijf, echter
adviseert om het implementatietraject, gelet op de verschillende partijen, zorgvuldig uit te
voeren om te voorkomen dat er fricties ontstaan (zie raadsvoorstel onder Kanttekeningen 1.1).
Uit de stukken blijkt dat de ene partij beter presteert dan de andere en snel implementeren
brengt het risico met zich dat de ambitie afneemt door het gevoel van kannibalisme.
De Sportraad adviseert om een intentieverklaring met alle partijen te tekenen en adviseert om
eerst de drie partijen BUHA, SAZA en Sportservice te integreren in het sportbedrijf en daar 2
jaar voor uit te trekken. Rozengaarde blijft een zelfstandige BV tot het moment dat het
sportbedrijf geen verlies leidt en wordt dan ingevoegd in het sportbedrijf.
Huisvesting:
In het businessplan worden mogelijke locaties genoemd voor huisvesting van het sportbedrijf.
Het sportbedrijf zal los moeten staan van eventuele afnemers om de schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen.
De Sportraad adviseert om huisvesting binnen de huidige huisvesting van één van de
betrokken partijen te kiezen. Naast een betere bezetting van accommodaties kan dit ook tot en
kostenbesparing leiden.
Ingebruikgeven sportaccommodatie en tarieven:
Vergrijzing in Doetinchem kan tot gevolg hebben dat verenigingen ook in ochtend gebruik
wensen te maken van accommodaties.
De Sportraad adviseert om voor de (basis)breedtesportverenigingen ook de ochtend
beschikbaar te stellen voor aktiviteiten.
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