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Onderwerp: Overname SAZA Topsporthal  
Portefeuillehouder: wethouder Steintjes  
Datum: 20 april 2021  

 

 
Kennis te nemen van 
De loonsomconsequenties van een overgang van de huidige SAZA-medewerkers naar 
gemeente Doetinchem en de mogelijke gevolgen die deze hebben voor een latere 
overgang naar het Sportbedrijf.  
 
Context 
U bent op 25 februari 2021 akkoord gegaan met de overdracht van de SAZA-hal naar de 
gemeente. U heeft toen, op basis van een analyse van de jaarrekeningen SAZA van de 
afgelopen jaren, incidenteel en structureel middelen beschikbaar gesteld om de SAZA-
exploitatie een reëel perspectief te bieden richting een neutraal saldo. Daarbij is 
aangegeven dat de loonsomconsequenties van de overdracht van het personeel van 
stichting SAZA naar gemeente Doetinchem nog een risico vormen. Inmiddels is dat risico in 
beeld en gekwantificeerd. We willen dit beeld met u delen en de mogelijke gevolgen 
ervan voor een overgang naar het Sportbedrijf.  
 
Kernboodschap 
Het huidige SAZA-personeel kent geen pensioenopbouw en het SAZA-bestuur heeft 
verwachtingen gewekt over een toekomstige salariëring ingeval van een overgang naar de 
gemeente. Dit, in combinatie met specifiek gemeentelijke CAO afspraken, leidt ertoe dat 
de loonsom binnen een herziende gemeentelijke exploitatie SAZA-Topsporthal flink hoger 
uitvalt dan in de huidige SAZA-exploitatie. Deze toename in loonkosten zou zelfs een 
groot deel van het ‘voordeel’ van het in stand houden van de ruling met de 
Belastingdienst doen verdampen. Die ‘ruling’ was het hoofdargument om te kiezen voor 
een gemeentelijke overname. 
 
Op grond van het bovenstaande hebben wij contact gezocht met het Sportbedrijf om te 
sonderen in hoeverre een meer directe overgang van SAZA naar het Sportbedrijf aan de 
orde zou kunnen zijn. Het Sportbedrijf staat daar in principe positief tegenover. Het heeft 
daartoe een eerste berekening gemaakt van de loonsomconsequenties in geval van 
overgang naar het Sportbedrijf. Daaruit blijkt dat er ook dan sprake zal zijn van een 
stijging van de loonsom ten opzichte van de lopende SAZA-exploitatie, maar niet in die 
mate als bij een overgang volgens een gemeentelijke CAO. Het Sportbedrijf heeft daarbij 
aangegeven dat het op basis van een (later over te nemen) gemeentelijke inschaling nooit 
deze gemeentelijke medewerkers in dienst zal nemen. Zelfs niet indien het Sportbedrijf 
structureel de meerkosten voor deze loonsom door de gemeente vergoed zou krijgen. Bij 
een overname van de dan geldende gemeentelijke arbeidsvoorwaarden wordt het 
loongebouw van het Sportbedrijf namelijk volledig scheef getrokken. Dit levert dan 
blijvende frictie op tussen de medewerkers met een voormalige gemeentelijke 
achtergrond en de reguliere medewerkers van het Sportbedrijf. 
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Vervolg 
Vanwege deze omstandigheden kiest het college ervoor om nadrukkelijk de mogelijkheid 
te onderzoeken om een directe overgang van SAZA-Topsporthal naar het Sportbedrijf 
mogelijk te maken. Daartoe zullen gesprekken worden gevoerd met zowel het huidige 
SAZA-bestuur als met het Sportbedrijf. Wij zullen u daarover nader informeren en u zo 
nodig een voorstel voorleggen. Deze raadsmededeling is vertrouwelijk gedurende het 
onderzoek. 


