Exploitatie analyse

Zwembad De Waterlinie

Datum
15 januari 2019
Kenmerk
Prae.Cul-ER.15012019 De Waterlinie B&W
Titel
Exploitatie analyse Zwembad De Waterlinie (Eindrapport Fase 1)
Door
Praesentis, EvM/CP
In opdracht van
Gemeente Culemborg

Inhoud
1.

PROCES EN RESULTATEN ...................................................................................................................... 1
1.1
1.2
1.3

2.

INVENTARISATIE FINANCIËN ................................................................................................................. 2
2.1

3.

WERKWIJZE VERDIEPINGSSTAP EXPLOITATIEANALYSE .................................................................................................. 11
GESPREKKEN BESTUURSLEDEN ................................................................................................................................ 11
GESPREKKEN MEDEWERKERS .................................................................................................................................. 12
DOCUMENTENANALYSE ......................................................................................................................................... 12
PROGRAMMERING, BENUTTING EN BEZETTING .......................................................................................................... 13
ANALYSE ROOSTERS OPENSTELLING, OMZET EN BEZOEK .............................................................................................. 14
ANALYSE ROOSTERS OPENSTELLING, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS ............................................................................... 17
ANALYSE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN, LOONKOSTEN, CAO.......................................................................................... 19
OMGEVINGSANALYSE, TARIEVEN EN ZWEMLESSEN ..................................................................................................... 20
FINANCIËN ........................................................................................................................................................... 22
STAAT VAN ONDERHOUD........................................................................................................................................ 23
OVERIGE BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN.............................................................................................................. 24

THEORETISCH KADER EN ADVIESPRAKTIJK .......................................................................................... 25
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6.

HET ONTWIKKELINGSPROCES EN DE GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING ........................................................................... 5
HET REALISATIEPROCES ............................................................................................................................................ 6
STICHTING SZC ...................................................................................................................................................... 7

ANALYSE VAN DE EXPLOITATIE ........................................................................................................... 11
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

5.

KOSTENREDUCTIE EN FORMATIE ................................................................................................................................ 2

FINANCIËN IN RELATIE TOT INHOUDELIJKE BEVINDINGEN.................................................................... 5
3.1
3.2
3.3

4.

AANLEIDING ........................................................................................................................................................... 1
KADER................................................................................................................................................................... 1
DOELEN VAN DE ANALYSE ......................................................................................................................................... 1

UITBESTEDEN ....................................................................................................................................................... 25
DE BALANS TUSSEN STAKEHOLDERSWAARDEN EN FINANCIËN ....................................................................................... 27
SCHAALGROOTTE .................................................................................................................................................. 27
UITVRAAG AAN MARKTPARTIJEN .............................................................................................................................. 28
BURGERINITIATIEVEN ............................................................................................................................................. 28
HET PERSPECTIEF .................................................................................................................................................. 30

SCENARIO’S ........................................................................................................................................ 31
6.1
6.2
6.3
6.4

BESTUUR SZC 2.0 ................................................................................................................................................ 31
COMMERCIALISERING ............................................................................................................................................ 32
JOINT-VENTURE.................................................................................................................................................... 32
OVERWEGING BIJ SCENARIO’S ................................................................................................................................. 33

1.

Proces en resultaten

1.1
Aanleiding
De gemeente Culemborg heeft Praesentis om advies gevraagd inzake het structurele exploitatietekort van
zwembad De Waterlinie dat wordt geëxploiteerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting
Zwembad Culemborg (hierna: SZC). De werkelijke resultaten wijken af van de exploitatieprognose uit het
Beslisdocument1 en de begrotingen van SZC. Het stichtingsbestuur heeft hiervoor een verklarende analyse2
aangeleverd. De gemeente wenst nader en gedetailleerd uit te zoeken op welke wijze de resultaten tot stand
zijn gekomen inclusief een verdieping van de huidige bedrijfsvoering, processen, financiële posten, controleinstrumenten, zwemproducten en -bezoek en programmering. Hierbij wordt ook in beeld gebracht wat de
beïnvloedbaarheid is van de exploitatie, nu en in de komende jaren. Het onderzoek is uitgevoerd uit aan de
hand van deskresearch en op locatie in De Waterlinie stadskantoor van de gemeente Culemborg. Hierbij is
overlegd met vertegenwoordigers van de gemeente, het stichtingsbestuur en management.
1.2
Kader
SZC geeft in haar verklarende analyse een toelichting op de ontstaansgeschiedenis, de (politiek) bestuurlijke
sensitiviteit en start van de exploitatie. Van belang is het toegepaste concept ‘2521 Gewoon Zwemmen’ dat
kaders bevat ten aanzien van technische inrichting, duurzaamheid en gebruiksmogelijkheden en een vooraf
ingerichte wijze van exploiteren met vrijwilligers. De bedrijfsgegevens die uit een dergelijke exploitatie
voortkomen zijn niet één op één te vergelijken (benchmark) met kengetallen van zwembaden die
gemeentelijk of privaatrechtelijk geëxploiteerd worden. Er zijn wel algemene financiële en inhoudelijke
kaders van toepassing die voor elke zwembadexploitatie gelden. Zwembad De Waterlinie is nu 3 jaar oud en
staat nog minstens 37 jaar ‘in de boeken’. De vraag is welke aanpassingen mogelijk, gewenst en noodzakelijk
zijn om tot een efficiëntere exploitatie te geraken. Daarbij zijn ook de huidige inzet van financiële middelen,
de gemeentelijke ondersteuning en de inbreng van verenigingen en gebruikers in beeld gebracht. Op
voorhand wordt een andere exploitatievorm niet uitgesloten voor de verbetering van de bedrijfsvoering en
het zwemaanbod, bijvoorbeeld een uitbesteding van de exploitatie aan een professionele marktpartij.
1.3
Doelen van de analyse
De analyse brengt de ruimte in beeld voor verbetering van de doelmatigheid en efficiëntie ten aanzien van
de programmering, personele inzet, openstelling, flexibiliteit en gastheerschap, rekening houdend met:
a) geactualiseerde en gedetailleerde programmering en activiteitenrooster;
b) tarieven in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen uit het Beslisdocument;
c) een personeels- en inzetrooster inclusief taken en (waarneming tijdens) pauzes;
d) een zwemles- & toezichtplan en procedures;
e) (werkplannen voor) de TD;
f) vermindering van de overhead;
g) evenwichtige afstemming tussen taken en functies;
h) meer flexibiliteit in contracturen en contractvormen waar relevant.
i) een meer marktgerichte exploitatie te verkrijgen met slimme partnerschappen met andere
dienstverleners, commerciële sport, bewegen en gezondheidsaanbieders.
Het advies bevat concrete handvatten voor te implementeren processen en procedures die bijdragen aan:
•
het optimaliseren en stabiliseren van het financiële exploitatieresultaat;
•
het op een hoger plan brengen van de bedrijfsvoering en het zwemproduct;
•
vergroten van het maatschappelijke rendement van de zwembadexploitatie en het faciliteren en
stimuleren van gezondheid, bewegen en sport.

1

Beslisdocument plan ‘2521 verenigingen zwembad’, d.d. 12-05-2014 door ©GZPC / 2521 Gewoon Zwemmen. Bijlage bij
het raadsbesluit d.d. 03-07-2014
2
“Verklarende analyse en toekomstvisie zwembad De Waterlinie” Bestuur SZC, d.d. 28 september 2018
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2.

Inventarisatie Financiën

2.1
Kostenreductie en formatie
In samenwerking met het Bestuur van SZC heeft de gemeente Culemborg vergelijkingstabellen opgemaakt in
Excel waarin de financiële uitgangspunten uit het Beslisdocument zijn opgenomen, inclusief de begrotingen3
en werkelijke (al dan niet geprognosticeerde) resultaten4 van 2016, 2017 en 2018. Hieronder is een
gesimplificeerde tabel opgenomen dat een overzicht geeft van “begroot vs. werkelijk”.
Tabel 1. Begroot versus werkelijk 1
2016
Begroot

2016
Werkelijk

2017
Begroot

2017
Werkelijk

2108
Begroot

2018
Prognose

2019
Begroot

€ 60.569

€ 94.530
€ 234.050
€ 114.960
€ 36.590
€ 39.411
€ 16.950

€ 241.957
€ 108.631
€ 19.725
€ 9.622
-€ 17.605

€ 94.530
€ 234.050
€ 153.710
€ 36.590
€ 39.411
€ 8.050

€ 75.758
€ 197.321
€ 142.684
€ 23.669
€ 120
-€ 2.887

€ 237.462
€ 420.590
€ 106.202
€ 33.438
€0
€ 10.220

€ 84.585
€ 303.014
€ 122.273
€ 23.078
€0
-€ 7.457

€ 91.453
€ 287.742
€ 132.201
€ 23.670
€0
- € 11.730

€ 506.059

€ 536.491

€ 362.330

€ 566.341

€ 436.665

€ 807.912

€ 525.494

€ 541.879

LASTEN
Directe
personeelskosten
Indirecte
personeelskosten
Kapitaallasten

Prognose
€ 111.100

Begroot
€ 119.810

Werkelijk
€ 206.188

Begroot
€ 170.346

Werkelijk
€ 260.651

Begroot
€ 273.955

Prognose
€ 252.420

Begroot
€ 323.698

€ 117.810

€ 127.140

€ 34.085

€ 132.581

€ 35.431

€ 110.418

€ 68.370

€ 29.278

€ 236.270

€ 183.828

€ 221.502

€ 183.829

€ 219.393

€ 183.829

€ 221.162

€ 221.102

Onderhouds- en
gebruikskosten
Overige lasten
TOTALE LASTEN
BATEN MIN. LASTEN

€ 169.970

€ 278.582

€ 196.157

€ 309.355

€ 286.080

€ 319.750

€ 319.136

€ 344.005

€ 117.108
€ 752.258
-€ 246.199

€ 36.600
€ 745.960
-€ 209.469

€ 62.266
€ 720.198
-€ 357.868

€ 32.378
€ 833.933
-€ 397.268

€ 52.500
€ 940.452
-€ 132.540

€ 46.906
€ 907.994
-€ 382.500

€ 66.511
€ 984.594
-€ 442.715

SUBSIDIE
EXTRA SUBSIDIE
RESULTAAT

€ 250.000
€ 22.693
€ 26.494

€ 271.226

€ 271.226
€ 25.000
-€ 61.642

€ 38.800
€ 834.911
-€
268.570
€ 273.436

€ 277.052

€ 273.436

€ 277.052

€ 282.593

€ 4.866

-€ 120.216

€ 140.896

-€ 105.448

-€ 160.122

BATEN
Vrije gebruikers
Zwemlessen
Verenigingsgebruik
Overige gebruikers
Overig
Overige (netto
baten horeca)
TOTALE BATEN

2.1.1






BESLIS
Raming
25215
€ 90.590
€ 227.690
€ 100.420
€ 26.790

€ 61.757

Baten

De exacte omzetten uit vrije gebruikers, zwemlessen en doelgroep gebruikers zijn niet concreet te
vergelijken met het Beslisdocument en begrotingen door de wijze van boeken. Er heeft in de
voorliggende analyse een administratieve correctie plaatsgevonden zodat deze baten zoveel
mogelijk vergelijkbaar zijn met de uitgangspunten in het Beslisdocument.
De prognose voor de totale gerealiseerde baten in 2018 komt voor het eerst op het niveau van het
Beslisdocument en het 1e begrotingsjaar 2016. Evenwel blijft het batenniveau achter in vergelijking
van de SZC-begrotingen van 2017 en 2018.
Ten aanzien van de baten in de begroting 2018 wordt opgemerkt dat dit een begrotingsomissie
betreft, voortkomend uit misverstand tussen management en penningmeester. Daarom zijn:
o de baten voor vrije gebruikers in 2018 begroot op +251% ten opzichte van 2017;
o de baten voor zwemlessen in 2018 begroot op ca. +180% ten opzichte van 2017;
o er is geen logische relatie met de werkelijke resultaten 2017 om in 2018 deze baten dermate
hoog te begroten. In de begroting 2019 zijn deze baten weer genivelleerd.

3

Exploitatiebegrotingen en subsidie aanvragen SZC 2016, 2017, 2018 en 2019
Jaarrapporten SZC 2015, 2016 en 2017. Prognose 2018
5
Exploitatiebegroting 2521 - 'GPZC06_20140512_VERTROUWELIJKE BIJLAGE' bij Beslisdocument
4
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De baten ’overige gebruikers’ zijn consistent (hoog) begroot, evenwel laten de werkelijke resultaten
nu 3 jaar op rij een afwijking zien van ca. -€ 10.000 tot -€ 17.000. De prognose van het
Beslisdocument wordt niet behaald. De werkelijke baten omvatten alleen verhuur aan Fysio/fitness.
De ‘overige baten’ bestaan uit netto horecaopbrengsten. De baten zijn niet conform Beslisdocument
begroot (-€ 43.500,-). De reden is onbekend. Het werkelijke resultaat loopt ver achter op de
begroting. In feite wordt er verlies geleden op de overige baten, zo lijkt het6.
Over het geheel gezien lopen de Baten in 2016, 2017 en 2018 sterk achter bij de startprognose en
groei van de baten zoals geprognosticeerd in Beslisdocument. De geprognosticeerde baten anno
2018 vertonen voor het eerst een positief beeld ten opzichte van het Beslisdocument en de
Begroting 2016. Er spreekt hoop uit voor vervolgjaren. Het is echter een korte termijn ontwikkeling
gezien de beperkte exploitatietermijn. Er kan trendmatig nog weinig uit worden afgeleid.
Lasten

De directe personele lasten komen in de begrotingen niet overeen met de prognoses in het
Beslisdocument.
o In 2016: + 7.8% t.o.v. het Beslisdocument
o In 2017: + 53,3% t.o.v. het Beslisdocument en + 42,1 % t.o.v. 2016
o In 2018: + 146,6% t.o.v. het Beslisdocument en + 60,8 % t.o.v. 2017
De indirecte personele lasten (vrijwilligers) zijn in 2016 en 2017 hoger begroot dan het
Beslisdocument en zijn in 2018 weer begroot onder het niveau van het Beslisdocument.
o De werkelijke indirecte personele lasten zijn echter structureel aanzienlijk lager dan begroot.
In 2018 is wel een toename te zien van de lasten, maar dit betekent evenwel niet een
reductie van de directe personele lasten.
De kapitaallasten zoals die zijn geraamd in het Beslisdocument nemen conform methodiek af.
Echter; de begrote kapitaallasten in 2016, 2017 en 2018 zijn structureel lager dan de
geprognosticeerde en werkelijke kapitaallasten. De reden van deze begrotingswijze is onbekend,
maar het komt erop neer dat een boekhoudkundig verlies ontstaat van meer dan € 40.000 jaarlijks.
o Uit de jaarrekeningen blijkt dat in 2015 (pre-concept) jaarrekening gerekend wordt met 10%
(over 10 jaar) afschrijving voor de licentiekosten. In 2016 zijn die echter zonder toelichting
verwerkt als 2,5% (over 40 jaar).
o De afschrijvingen in de jaarrekening 2016 staan vermeld als 2,5% (40 jaar), maar uit
nacalculatie blijkt dat het jaarbedrag is geboekt als 2% (50 jaar).
o Vanuit het Beslisdocument staat de gemeentelijke subsidie (nagenoeg) gelijk aan de rente +
aflossing van de lening. In de jaarrekeningen zijn rente en afschrijvingen opgenomen. Dit is
echter een andere (boekhoudkundige) methodiek dan een werkelijke ‘out of the pocket
cost’ (aflossing) aan de geldverstrekker. Toch worden er wel betalingen aan de
geldverstrekker verricht. Het verdient aandacht om werkelijke en boekhoudkundige wijze
van afschrijven c.q. aflossing nader te onderzoeken (lopende vervolgvraag aan SZC).
De onderhouds- en gebruikskosten zijn zowel qua begroting als werkelijke resultaten structureel veel
hoger dan geprognosticeerd in het Beslisdocument. De werkelijke kosten in 2018 zijn ca. +88% ten
opzichte van de begrote kosten het Beslisdocument. Mogelijk ligt hier een relatie met de overige
lasten. Deze zijn in de gerealiseerde lasten structureel veel lager dan begroot in het Beslisdocument.
o De onderhoudslasten zijn initieel (2521) geraamd op: Groot Onderhoud 1,5% van de
geraamde bouwkosten en Dagelijks Onderhoud 0,5% van de geraamde bouwkosten.
o Beide kengetallen zijn gangbaat in de adviespraktijk van zwembadrealisatie en exploitatieramingen, doch ‘optimistisch’ ten opzichte van (veelal achteraf) geconstateerde
onderhoudslasten in de exploitatiepraktijk.
De begrote dotatie Groot onderhoud à jaarlijks € 70.200 is niet daadwerkelijk gedoteerd en/of apart
gezet en dus niet beschikbaar als liquide middelen voor onderhoud. Deze boekhoudkundig dotatie
wordt momenteel volledig in de exploitatie benut.

6

Het bestuur van SZC heeft op basis van de 1e conceptrapportage aangegeven dat er meer informatie beschikbaar is en
dat dit wordt aangeleverd.

3

Dit leidt op middellange en langere termijn tot risico’s in het kunnen aangaan van
onderhouds- en vervangingsinvesteringen. Dat kan consequenties hebben voor het
voortbestaan van het zwembad op bouwkundig en installatietechnisch niveau.
o De dotatie is per 2019 verhoogd naar € 77.000, rekening houdend met het ‘inlopen’ op de
tot nu toe nog niet werkelijk gedoteerde voorziening op onderhoud in de resterende 37 jaar.
Het bedrag is echter niet gebaseerd op een actuele en concrete Meerjaren
onderhoudsplanning.
De totale lasten zijn jaarlijks hoger dan door SZC begroot en hoger dan geraamd in het
Beslisdocument. Dat komt deels door tegenvallers in onderhoud en installatietechniek, maar
grotendeels door de discrepantie tussen betaalde medewerkers en de vrijwilligersinzet ten opzichte
van het Beslisdocument.
In de begroting 2019 is qua relevante kostenposten al rekening gehouden met een (mogelijk) niet
compensabel deel van de BTW (regelgeving per 1-1-2019). Ook is gerekend met circa 2% indexering.
Ten aanzien van de compensatie van de omzetbelasting komt de gemeente op basis van extern
advies tot een hoger ‘nadeel’ dan door SZC is geraamd tot op heden. Dit wordt nader onderzocht7.
o






2.1.3

Resultaat

In het geval van voortzetting van de huidige wijze van bedrijfsvoering zonder wijzigingen in de exploitatie
blijft het exploitatieresultaat onverminderd negatief en is het door SCZ geraamde structurele
exploitatietekort van (extra) -€ 150.000 zelfs optimistisch geraamd. De begroting 2019 wijst immers uit dat,
zelfs met geïndexeerde gemeentelijke subsidie, additioneel € -€ 160.122 benodigd is voor een sluitende
exploitatie. Het bestuur van SZC geeft aan ruimte te zien voor een taakstelling van -€10.000, maar die is nog
niet in de begroting 2019 verwerkt.

7

Concept berekening ‘BTW nadeel De Waterlinie’, d.d. 19-11-2018, Caraad Belastingadviseurs
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3.

Financiën in relatie tot inhoudelijke bevindingen

De voorgaande financiële inventarisatie beperkt zich tot begrote en werkelijke cijfers en de bijzonderheden
daarbij, maar omvat nog geen inhoudelijke achtergrond of argumentatie van hoe hetgeen ontstaan is.
Daartoe is gesproken met bestuursleden, management, gemeentelijke vertegenwoordiging en met de
directie van 2521 Gewoon Zwemmen. In grote lijnen zijn belangrijke achtergrondkaders: a) het
ontwikkelingsproces en de gemeentelijke besluitvorming, b) het realisatieproces, c) Stichting SZC als
zogenaamd ‘Bouwbestuur’ en als ‘Exploitatiebestuur’. Hieronder zetten wij kort enkele conclusies en
bevindingen uiteen zonder daarbij uitvoerig zaken te behandelen of allesomvattend te willen zijn. We
verwijzen naar o.a. de Verklarende analyse van het Bestuur van SZV d.d. 28 september 2018, waarin tevens
een korte terugblik is opgenomen. Wij nemen echter één stap extra terug in de ontstaansgeschiedenis8.
3.1
Het ontwikkelingsproces en de gemeentelijke besluitvorming
Ingegeven door o.a. planvisies sinds ca. 2008 voor ‘zwemmen in Culemborg’ en een flinke bezuiningsoperatie
zijn vanaf 2011 diverse scenario’s onderzocht voor instandhouding, nieuwbouw of renovatie van (destijds)
zwembad De Meer. Hierbij zijn o.a. de Perspectiefnota 2014-2017 en de (meerjaren) Programmabegroting
als kaders gesteld. Eén van de onderzochte scenario’s was destijds al een variant van het concept ‘2521
Gewoon Zwemmen’, waarvan in juni 2012 werd geconstateerd dat dit niet kon worden gerealiseerd binnen
de bezuinigingstaakstelling. In feite was er geen ander scenario meer over dat binnen de o.a. financiële
doelstellingen van de gemeente paste. Maar waar een wil is, is een weg. Met als uitgangspunt dat de
gemeente Culemborg een publieke overdekte zwemvoorziening wenste te behouden, zijn scenario’s
opnieuw overwogen in relatie tot het zelforganiserend vermogen en draagvlak bij o.a. verenigingen. De
gemeente heeft het maatschappelijk initiatief van inwoners en gebruikers daarbij ondersteund. Dat leidde
tot het Gebruikers Platform Zwemmend Culemborg (GPZC). In het ontwikkelingsproces heeft GPZC, samen
met maatschappelijke partners, gemeente en vertegenwoordiging van 2521 Gewoon Zwemmen, fors inzet
gepleegd op behoud van een zwembad met een brede functionaliteit. Dit is verwerkt in het Beslisdocument.
Daarin is onder meer weergegeven dat er veel (vrijwillige) inzet in tijd en kennis is geïnvesteerd door diverse
werkgroepen die frequent bij elkaar zijn gekomen, mede onder leiding van -of met advies van- 2521. Dat
heeft ook mede bijgedragen tot het kunnen tonen van breed draagvlak in de samenleving richting college
van B&W en gemeenteraad. Het Beslisdocument biedt daarnaast een uitwerking van:
 de formele structuur in ontwikkeling, realisatie en de exploitatie;
 de overgangsfase tot aan de oplevering;
 de interne organisatie, programmering, de gebouw technische en financiële uitgangspunten;
 de exploitatiebegroting, inclusief diverse bijlagen zoals een sponsorplan, zwemlesplan,
vrijwilligersbeleidsplan, tarieven, functieomschrijving en -waardering.
Na het raadsbesluit in 2014 zijn de informeel ingerichte GPZC en betrokken partners opgevolgd door de
formele inrichting van Stichting Zwembad Culemborg en haar bestuur. In de statuten is als doel opgenomen:
 het financieren, beheren en exploiteren van zwembaden;
 het faciliteren van recreatie, sport- en wedstrijdvoorzieningen;
 het onderhouden en beschikbaar stellen van zwemvoorzieningen;
 het commercieel benutten van zwemvoorzieningen in het algemeen belang;
 het bevorderen van samenwerking tussen zwemverenigingen en gebruikersgroepen.
In de statuten wordt geen melding gemaakt van een doelstelling om zwemvoorzieningen in eigen beheer te
ontwikkelen, realiseren of opdracht daartoe te verstrekken. Of als bouwheer op te treden. In de statuten
wordt ook geen melding gemaakt van fasering in een periode of bestuur van 1) bouw en 2) exploitatie.
Evenwel geven geïnterviewden aan dat van meet af aan bekend was dat het eerste bestuur een
‘Bouwbestuur’ was dat niet beoogde om ook te gaan exploiteren. Dat is ook zichtbaar in de huidige
bestuurlijke samenstelling, waarin geen van de bestuursleden uit de bouwperiode nog aanwezig is.
8

Interviews met voormalige bestuursleden van SZC of van verenigingen maken geen onderdeel uit van het onderzoek.
Opmerkingen daaromtrent komen uit deskresearch van o.a. gespreksverslagen en interviews met huidige stakeholders
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3.2
Het realisatieproces
Stichting SZC heeft het bouwheerschap en opdrachtverstrekking aan architect, adviseurs en (onder)
aannemers op zich genomen. De informeel ingerichte GZPC en de professionals van 2521 zouden hun
inhoudelijke betrokkenheid en adviesrol continueren. Er heeft geen uitgebreid onderzoek of een 360°
feedback plaatsgevonden naar de exacte redenen, meningen en persoonlijke perspectieven, evenwel durven
wij op basis van alle interviews en beschikbare documentatie als conclusies te trekken:
 Het ‘Bouwbestuur’ van SZC was zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheid en eventueel
aansprakelijkheid en formele rol als bestuur. Enkele geïnterviewden geven aan dat het
‘Bouwbestuur’ dit als ‘zwaar’’ ervaren heeft9.
 In de fase van besluitvorming over zaken die het realisatieproces aangaan zijn de besluiten veelal in
het petit-comité van het Bestuur van SZC genomen.
 Tijdens de fase van ontwikkeling, besluitvorming naar realisatie is vanuit GPZC en 2521 meermaals
een signaal afgegeven dat de eerder gevoelde en feitelijk aantoonbare betrokkenheid vanuit o.a. de
werkgroepen en diverse (maatschappelijke) partners dreigde te verwateren
 In de 2e helft van 2015 kwam GPZC meer “los van de achterban en was zij ook bij SZC (bouwbestuur)
ook niet in beeld”.
 Medio het 4e kwartaal van 2015 leidde dit tot een scherpstelling waarbij buiten het bestuur van SZC
de maatschappelijke partners, het voormalige GPZC en 2521 meer op afstand kwamen te staan.
Letterlijk was hier sprake van een breuk in de samenwerking.
 Op de voor – en achtergrond speelden diverse andere ontwikkelingen binnen de besturen c.q.
organisaties van verenigingen, persoonlijke animositeit en verschil in onderlinge verwachtingen.
 Dit heeft geleid tussen een verdere afstand tussen partijen in tegenstelling tot de toenadering die
geconstateerd werd in het ontwikkelingsproces tot aan de gemeentelijke besluitvorming.
 1 januari 2016 trad het operationeel bestuur in huidige vorm aan (niet in de huidige samenstelling).
In de periode van 18 april tot en met 14 mei 2017 is via de gemeentelijke website een digitale enquête
beschikbaar gesteld voor de evaluatie van het proces “totstandkoming zwembad De Waterlinie”. Er waren
(slechts) 38 unieke respondenten en de evaluatierapportage10 meldt niets over significantie of relevantie.
Wat echter wel opvallend is in dit kader zijn de opmerkingen onder ‘Organisatie’ en ‘Communicatie’, die
hieronder kort zijn weergegeven en ook door alle geïnterviewde stakeholders in meerdere of mindere mate
zijn aangehaald. Deze worden ook benoemd in het impressieverslag van de bijeenkomst die plaatsgevonden
in navolging op de enquête heeft een waarvan een verslag is opmaakt11:
 Er was groepsvorming tijdens het proces, waarvan de ene groep zich afkeerde van de andere groep
door het gevoel dat het proces werd gekaapt.
 Er was geen ‘onafhankelijke’ die actief partijen betrok, of partijen bijeen probeerde te brengen.
 De raad heeft te weinig kaders (alleen financiële) meegegeven en heeft te weinig nagedacht over de
sociaal maatschappelijke aspecten en het te doorlopen proces.
 Burgerinitiatieven verdienen ondersteuning, maar dan met benodigde (specifieke) deskundigheid.
Die ontbrak in dit proces.
De letterlijke en figuurlijke ‘breuk’ tussen partijen heeft zijn weerslag op de onderlinge verhoudingen en ook
op de opvolging op hetgeen is gesteld in het Beslisdocument dat tot op de dag van vandaag wordt bemerkt
in de exploitatiepraktijk. Na na de bouwfase is exploitatiefase gestart. In dit unieke burgerinitiatief zijn een
bezuinigingstaakstelling en burgerkracht samen gekomen, waarbij nu geconstateerd wordt dat de rollen van
raad, college, zwembadbestuur en verenigingen / gebruikers nader dienen te worden uitgewerkt en
geformaliseerd.

9

In het huidige bestuur van SZC zijn geen leden van het ‘bouwbestuur’ van destijds meer vertegenwoordigd.
Opmerkingen zijn opgetekend uit evaluaties en interviews met huidig betrokken stakeholders. Het ‘bouwbestuur’ is ook
geen afzonderlijke entiteit, commissie of omschreven projectorganisatie maar een naamsvermelding. De bestuurlijke
verantwoordelijkheid is in de reguliere organisatiestructuur van SZC aan het huidige bestuur overgedragen.
10
Digitale enquête Evaluatieproces totstandkoming zwembad De Waterlinie
11
Impressie Evaluatieproces totstandkoming zwembad De Waterlinie 22 mei 2017
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3.3
Stichting SZC
Het bestuur bestaat uit een vijftal leden met een portefeuilleverdeling te weten: voorzitter, secretaris,
penningmeester, lid processen en lid onderhoud & beheer. De bestuursleden hebben vanuit hun professie
algemene kennis over het managen van organisaties en de aan hun specifieke toegewezen taakgebieden.
Het huidige (dagelijks) bestuur van SZC heeft na de oplevering en ingebruikname van zwembad De
Waterlinie de exploitatie opgepakt. Feitelijk kan niet worden gesteld dat hier letterlijk “het stokje is
overgenomen” van het Bouwbestuur. Die beëindigde met de oplevering haar taak. De processen van Bouw
en Exploitatie zijn daarmee minder samenhangend en op elkaar ingericht dan vooraf was voorzien. Maar het
bouwproces heeft wel invloed op het exploitatieproces. Zowel qua bouwkundige en installatietechnische
consequenties, als met betrekking tot de onderlinge verhoudingen met verenigingen, maatschappelijke
partners en personeel. Het bestuur van SZC geeft aan dat de oplevering van het zwembad onder tijdsdruk
heeft plaatsgevonden en de installatietechniek niet uitvoerig kon worden getest zoals gebruikelijk. Onze
onbeantwoord gebleven vervolgvraag is dan ook: “Waarom is het destijds dan geaccepteerd?”.
3.3.1














Het bestuur en management van SZC geven onder meer aan

Een kernpunt van de discussie is dat het bestuur van SZC bij herhaling aangeeft dat de financiële
uitgangspunten uit het Beslisdocument niet getoetst zijn en deels zijn gebaseerd op aannames. Er is
na het raadsbesluit over uitvoering van realisatie en exploitatie op basis van het Beslisdocument tot
op heden nergens een feitelijke toetsing, verantwoording of wijzigingsvoorstel ter Besluitvorming
voorgelegd, behoudens het recente verzoek om additionele subsidie.
Het Beslisdocument omvat animopeilingen voor vrijwilligersinzet en een Vrijwilligersbeleidsplan. Er
zijn geen concrete toezeggingen omtrent vrijwilligerscapaciteit.
Het concept 2521 Gewoon Zwemmen was/is nog geen “bewezen concept” op net gebied van het
operationaliseren van complexe techniek en onderhoud.
Elke bouw levert rest- en aandachtspunten op. Er was sprake van een innovatief concept met een
traditioneel bouwproces met één bouwheer (opdrachtgever) en (onder)aannemers. Het bestuur en
management van SZC was hiermee niet ervaren, zeker niet met zwembadspecifieke zaken.
Er was m.b.t. o.a. 2Temp en de beweegbare bodem in de lengterichting sprake van innovaties. Dat
maakt o.a. dat er in de machinekamer qua installatietechniek ‘dubbel’ is voorzien en dat installaties
en materieel nauwgezet op elkaar ingeregeld zijn. Het vereist een (nog) hoge(re) professionaliteit en
vakkennis bij de Technische Dienst (hierna: TD), die in feite door niet daartoe opgeleide of ervaren
vrijwilligers wordt ingevuld.
Er zijn diverse aanloopproblemen. Een korte opsomming (niet volledig / chronologisch):
o de bekabeling van de beweegbare bodem raakt gecorrodeerd, dit blijkt een microbiologische
oorzaak te hebben;
o de stalen bak toont verschijnselen van corrosie, de luchtvochtigheid van de machinekamer is
daarop van invloed;
o de in eerste instantie geïnstalleerde CV ketel had onvoldoende capaciteit en was snel defect,
inmiddels hangen er drie CV ketels;
o er waren aanloopprobleem met daklekkages;
o er waren diverse problemen met pompen, etc. Enkele keren is de installatietechniek
opnieuw opgestart wat de algehele kwaliteit van installaties niet ten goede komt;
o inregeling van water- en luchtbehandeling blijkt complex. 2temp wordt niet optimaal benut
De gemeente is geïnformeerd over diverse gebouw- een installatietechnische zaken van De
Waterlinie. Echter was de gemeente geen partij in deze, aangezien SZC zelf bouwheer en
opdrachtgever was en daarom ook alle zaken omtrent garanties, reparaties en vervangingen zelf
moest afhandelen. Het is de vraag of de gemeente bekend was met de bedragen en inzet in tijd van
het bestuur van SZC dat hiermee gemoeid was.
Ondanks informele en formele waarschuwingen heeft het “Bouwbestuur” van SZC eind 2015 niet
geacteerd in verbetering van de relatie met de Gebruikersprojectgroep Opstartmanagement.
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3.3.2








Deze gaf destijds aan SZC aan “het te betreuren, maar geen andere mogelijkheid zien deze
voortrazende trein te stoppen” 12.
Het gemeentelijk verzoek van destijds aan betrokkenen in reactie hierop om “elkaar op te zoeken”
heeft geen (verbeterend) effect gehad.
Het bestuur van SZC heeft alle zeilen moet bijzetten om de organisatie en programmering geregeld
en voldoende bezet te krijgen met personeel en vrijwilligers. In 2016, 2017 en 2018 is de bestuurlijke
inzet hoog geweest om zaken geregeld te krijgen met (onder)aannemers en leveranciers. Ook vanuit
het relatief beperkte personele kader is forse inzet gepleegd om zaken draaiende te houden.
De Opstartmanager was een gedreven ‘pro deo’ manager. Maar het management was minder strikt
op de harde processen en opvolging van afspraken en lijnen uit het Beslisdocument. Het opvolgend
management was te kort in dienst om succesvol te kunnen zijn in bewaking van kaders of processen
(i.i.g. niet aantoonbaar).
De huidige manager is de 2e manager die formeel werd aangesteld door het huidige bestuur sinds de
ingebruikname van 2018. Zij is voornamelijk druk met de dagelijkse praktijk, vooralsnog resteert er
onvoldoende tijd voor PR, marketing en om “de boer op te gaan”.
De communicatie en samenwerking tussen bestuur, individuele bestuursleden en management is
voor verbetering vatbaar qua rollen, taken en verantwoordelijkheden. Door de hoge werkdruk,
gebrek aan capaciteit (vrijwilligers) vraagt de operatie alle aandacht. De SZC-bestuursleden hebben
in 2016 en 2017 ook veel uitvoeringstaken op zich genomen
De manager heeft in de huidige situatie onvoldoende financieel inzicht of budgetkennis van de
exploitatie. De druk op de ontstane financiële situatie noopt tot grip vanuit het bestuur en door de
penningmeester. Daardoor is sturing ontstaan tot op managementniveau.
We constateren enige wrijving tussen betrokken personen en onvoldoende wederzijdse
communicatie over bijvoorbeeld financiële verhoudingen met leveranciers. De manager komt
daardoor soms voor verrassingen te staan.
Het bestuur onderkent dit, het is mede voortgekomen uit de huidige ontstane exploitatiesituatie.
De beperkte omvang van de exploitatie en organisatiestructuur leidt tot kwetsbaarheid. De
exploitatie op zichzelf is complex en veelomvattend genoeg, maar bedoeld wordt dat SZC door de
relatief beperkte organisatieomvang niet kan profiteren van zogenaamde schaalgrootte voordelen.
Denk aan een backoffice of ‘shared services’ zoals dat geldt voor grotere exploitatiemaatschappijen
gebruikelijk is (voorbeelden zijn Optisport, Sportfondsen, SRO, LACO etc.). Concrete voorbeelden van
schaalgrootte perspectieven zijn: een centrale, professionele TD, centrale inkoop bij leveranciers en
verzekeringen, PR en Marketing, werving, selectie, opleidingen & scholing van personeel etc.
Personele bezetting en vrijwilliger

Vanaf de ingebruikname tot op de dag van vandaag is er een discrepantie in de geraamde en
werkelijke inzet door vrijwilligers met name voor uitvoeringstaken. Er is een tekort aan vrijwilligers.
Er zijn circa 40 vrijwilligers ten opzichte van de minstens benodigde ca. 100 vrijwilligers en geraamde
ca. 125 vrijwilligers die zich bereid hadden getoond (animopeiling) in de fase het opmaken van het
Beslisdocument in 2014.
De vrijwilligers die er zijn, komen nauwelijks uit de verwachte hoek. Juist het grootste aandeel
vrijwilligers dat vanuit ZV De Meer zou worden afgevaardigd is er nooit geweest.
De TD bestaat uit vrijwilligers, één TD’er is deels zweminstructeur en verzorgt deels TD. Bij de
opening was er een ervaren TD’er in parttime dienst. Door personeelsverloop en de krapte in de
(financiële) organisatie is het huidige model van de TD ontstaan. De TD bevat momenteel geen
specifiek opgeleide zwembadtechnici. Er is wel technische competentie, maar geen specifieke
zwembadaffiniteit of -kennis waaronder met precaire zaken als water- en luchtbehandeling.
Het management begeleidt de TD’ers. De constatering is dat de manager niet die competenties
heeft, noch dat dat ooit vereist is geweest, om de TD aan te kunnen sturen en te kunnen controleren
of opvolgen.

12

20151208, Brief Gebruikersprojectgroep 'opstartmanagement' aan het (bouw)bestuur van SCZ waarin ze hun
ongenoegens uiten over bepaalde zaken, in cc aan de gemeente.
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Rond de jaarwisseling van 2016 en 2017 heeft een intensief begeleidingstraject gelopen rond het
gebruik van de waterzuiveringsinstallatie. Momenteel is er geen begeleiding of professionele
ondersteuning voor de TD vanuit (onder)aannemers of leveranciers.
Alle gebruikers behalve de 2 zwemverenigingen hebben reeds in 2014 en 2015 aangegeven dat zij
geen vrijwilligers gingen leveren maar sec wilden huren.
In het Beslisdocument zijn aannames (animopeilingen) gedaan ten aanzien van vrijwillige inzet
waarna prognoses zijn gemaakt. Er zijn geen harde afspraken, vereisten of concrete toezeggingen.
Er zijn nu, vanuit het Beslisdocument, gebruiksovereenkomsten of ander financiële lijnen geen
consequenties te koppelen aan het al dan niet voldoen aan vrijwilligers en het verrichten van taken.

Met betrekking tot hoofdgebruiker ZV De Meer13 is opgetekend dat er begin 2016 binnen de club verschillen
in ambities en planvisies bestonden. Het destijds nieuw aangetreden bestuur heeft medio 2016 andere
ambities getoond en onderschreef niet (onverkort) de stellingen en uitgangspunten van het Beslisdocument.
De communicatie en verminderde betrokkenheid in de realisatiefase hebben niet geholpen in de onderlinge
verhoudingen tussen deze gebruikers (en andere) en het bestuur van SZC. De gebruikers zijn ‘huurders’. De
clubs leveren niet of nauwelijks vrijwilligers. Momenteel krijgt ZV De Meer ook vrijwilligerstaken zoals
horecabezetting tijdens hun eigen activiteiten nauwelijks rond, ondanks dat dit omzet voor hen zelf
genereert (20% omzet afspraak). Er is overigens geen procedure aangetroffen op basis waarvan deze
afspraken kunnen worden geeffectueerd. Daarnaast is het saldo van de horeca momenteel negatief, wat
uitzonderlijk wordt geacht in de zwembadbranche.
3.3.3







Communicatie

De minder goede communicatie tijdens de bouw blijkt ook uit de verstandhouding met de
provinciale inspectie. In de fase van bouw en oplevering blijkt er weinig betrokkenheid vanuit
bouwheerschap met de provinciaal inspecteur te zijn geweest. Mede daardoor was er vanuit de
provincie weinig marge voor aanloop- , restpunten en inregeling.
Het bad is in 2016 nog twee weken gesloten geweest. Redenen worden genoegzaam bekend geacht.
Een sluiting van 2 weken hoeft an sich niet schokkend te zijn in een zwembadexploitatie, maar het
was “een druppel die de emmer deed overlopen, voedde het negatieve publieke sentiment,
verminderde de betrokkenheid van partners en de deelname aan zwemactiviteiten (imagoschade).
Het Bestuur van SZC geeft aan alles in zijn werk te hebben gesteld om de uitgangspunten van het
Beslisdocument waar te maken. Vastgesteld werd dat de haalbaarheid hiervan erg moeilijk is
gebleken zoals toegelicht. Het bestuur heeft in 2016, 2017 en 2018 hierover open gecommuniceerd
met alle betrokken partijen. SZC geeft aan niet bewust het Beslisdocument te hebben losgelaten en
met de gemeente in 2016, 2017 en 2018 gecommuniceerd te hebben.
o Uit de analyse blijkt dat begin 2016 al de discrepantie te zien was tussen baten en lasten en
welke gebouw- en installatietechnische aandachtspunten op dat moment speelden.
o Het werd het bestuur van SZC snel duidelijk dat zij (op dat moment) niet konden rekenen op
inzet van de vele geraamde vrijwilligers.
o Uit notulen van o.a. overleggen met ZV De Meer blijkt dat al in het eerste kwartaal van 2016
duidelijk dat partijen lastig met elkaar kunnen communiceren. Er zijn verschillen van inzicht
over wie namens ‘De Waterlinie’ of ‘ZV De Meer’ handelt, welke opbrengsten voor welke
organisatie zijn en welke onderlinge afspraken gelden. Net na die fase is ook sprake van een
nieuwe ad interim-bestuur en andere afvaardiging van ZV De Meer in overleggen met SZC.
o Uit de correspondentie met de gemeente blijkt dat SZC een winstwaarschuwing afgeeft
maar dat “de 2e helft van 2016” gerekend kan worden conform begroting” en dat “2017 een
positiever beeld laat zien”. Er is geen concrete stellingname ten aanzien van de verhouding
tussen loonkosten door betaalde inzet en die van vrijwilligers14.

13

Er is in dit kader tijdens het onderzoek niet met het bestuur van ZV De Meer gesproken. Bevindingen zijn afkomstig uit
de interviews en gespreksverslagen tussen het bestuur van SZC en ZV De Meer van destijds.
14
Feitenrelaas 2016-2018
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Geconstateerd wordt dat er in deze jaren frequent ambtelijk en bestuurlijk overleg is gevoerd met
SZC, waarvan niet in alle gevallen verslaglegging en/of concrete actiepunten door ons zijn
vastgesteld.

Andere bevindingen zijn dat de naamvoering 2521 en de licentieovereenkomst verwachtingen lijken te
scheppen die echter nergens zijn vastgelegd. De licentie is geen garantie voor continue ondersteuning of
betrokkenheid bij de exploitatie, toezeggingen van derden, het activeren van het vrijwilligersbeleidsplan
enzovoorts. In feite liggen “alle ballen bij het bestuur van SZC”. SZC stelt dat de licentie geen enkele
onderbouwing biedt van een ‘proven concept’, het delen van leerpunten en ervaringen rond beheer en
onderhoud van het concept 2521.
 De betrokkenen van 2521 zijn weliswaar officieel sinds eind 2015 geen partij, adviseur of begeleider
meer, maar zij blijven /zijn wel welkom in De Waterlinie en bezoeken regelmatig het zwembad met
vertegenwoordigers van andere gemeente en (buitenlandse) gasten.
 De KNZB is in de exploitatie geen partij. Zij zijn wel partij m.b.t. het concept van 2521 Gewoon
zwemmen, maar SZC of management heeft geen directe lijn met KNZB. De Waterlinie heeft met de
KNZB wel een licentie Superspetters en er vindt overleg plaats over de kwaliteitsborging
hieromtrent. De in het Beslisdocument opgenomen provinciale wedstrijden etc. vinden niet plaats.
De kaders daartoe zijn ook beperkt qua capaciteit van kleed- en wasruimten, horeca en tribunes
alsmede de vergunning. Het zwembad leent zich nauwelijks voor grote (publiek) evenementen.
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4.

Analyse van de exploitatie

4.1
Werkwijze verdiepingsstap exploitatieanalyse
In een opvolgende verdiepingsstap in het proces ten behoeve van de exploitatieanalyse, conclusies en
aanbevelingen is de volgende werkwijze gehanteerd:
 gesprekken met de bestuursleden op basis van de portefeuilleverdeling;
 gesprekken met medewerkers op basis van de hen toegewezen verantwoordelijke taken;
 documenten onderzoek voor zover relevant en beschikbaar in dit stadium van het onderzoek;
 analyse openstellingsrooster, omzet en bezoekers;
 analyse openstelling-, personeel- en vrijwilligersrooster;
 analyse arbeidsovereenkomsten, loonkosten, CAO;
 omgevingsanalyse, tarieven en zwemlessen;
 financiën;
 staat van onderhoud;
 overige bevindingen en aanbevelingen.
De geïnterviewde bestuursleden en medewerkers hebben volledig meegewerkt aan het onderzoek en hun
kennis en informatie gedeeld voor zover deze beschikbaar of bekend was. Alle geïnterviewden toonden een
grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij het zwembad en hun rol in de organisatie.
Een korte samenvatting van de gesprekken treft u hieronder aan. Zoals in par. 1.2 is gesteld zijn de
bevindingen en conclusies naar aanleiding van de analyse niet één op één te vergelijken met andere
zwembaden die gemeentelijk of privaatrechtelijk geëxploiteerd worden. Wij hebben getracht de resultaten
te toetsen aan de uitgangspunten van het Beslisdocument 2521 en aan algemeen gangbare normen uit de
branche (wet- en regelgeving, CAO, veilig, heel en schoon), geldend voor elke zwembadexploitatie.
4.2
Gesprekken bestuursleden
De bestuursleden zijn allen in verschillende fases van het besluitvormings-realisatie- en exploitatieproces
aangetreden. Hierdoor verschillen per persoon het historisch besef, het overzicht en context tussen de vele
onderwerpen en verantwoordelijkheden binnen de zwembadexploitatie en bestuurlijke perspectieven.
Binnen het bestuur is sprake van weinig tot geen specifieke kennis van zwembadexploitatie, wet- en
regelgeving, toepassing CAO en kennis van de branche in het algemeen. Een combinatie van een aantal
factoren heeft geleid tot onvoldoende grip op de staat van de organisatie en exploitatie zowel inhoudelijk als
financieel. Een aantal voorbeelden zijn:
 -door het “bouwbestuur” zijn besluiten genomen met grote impact op de wijze van exploiteren,
denk hierbij aan de aanschaf van een toegangscontrole- en kassasysteem dat eigenlijk minder
geschikt is voor zwembaden (een niet gangbaar systeem voor zwembadexploitaties);
 door het “bouwbestuur” zijn financiële verplichtingen in de startsituatie achtergelaten. Een uitleg
over de investering/lening/afschrijvingen /vergunningen etc. met gevolgen voor exploitatie staat bij
navraag niet helder op het netvlies bij de penningmeester en accountant;
 op basis van de aangetroffen staat van de organisatie beoordelen wij het opstartmanagement als
onvoldoende, vooral door de constatering dat (werk) processen, procedures, handleidingen,
personeelsbeleid etc. ontbreken;
 voor aanvang van de exploitatie is de gewenste bijdrage en commitment voor voldoende inzet van
vrijwilligers van de zwemverenigingen niet gerealiseerd;
 het ontbreekt aan een (interne) bestuursrol van businesscontroller met voor o.a. de accountant;
 het ontbreekt aan vertrouwen tussen bestuur en management en/of aan het kunnen beschikken
over management met de gewenste en strikt noodzakelijke kennis en competenties (vooral in een
opstartfase in relatie tot het Beslisdocument);
 het ontbreekt tot op heden aan vakvolwassen management met voldoende kennis en ervaring om
een zwembad op verantwoorde wijze te exploiteren en om het bestuur van
managementrapportages en input te voorzien voor besluitvorming;
 het bestuur heeft tot op heden (noodgedwongen?) op basis van calamiteiten gehandeld en
gemanaged. Het ontbreek aan een duidelijke besturing vanuit een strategie en visie.
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Opmerkingen uit de gesprekken (in willekeurige volgorde):
 Het bestuur heeft de intentie om meer op afstand van de organisatie te kunnen staan.
 De uitvoeringsorganisatie moet professioneel kunnen handelen.
 Het originele 2521 concept met vrijwilligers wordt niet als haalbaar geacht.
 De bestuursleden wisten niet (achteraf gezien) waar ze aan begonnen.
 Er moet nu doorgepakt worden. Het bestuur weet dat er iets moet gebeuren maar inzicht en mogelijkheden
ontbreken.
 Financieel in- en overzicht (diepgang) ontbreekt.
 Zwakke plekken; onderhoud/techniek; organisatie en financiële boekhouding.
 De maturiteit van de organisatie is beperkt; geen (jarenlang) consistent bestuur, geen ervaren manager, geen
ervaren team, gebrek aan inzicht om te (bij)sturen, ontbreken P&O beleid.
 Geen slagkracht in de besluitvorming; beperkte middelen dus wordt veel vooruitgeschoven.
 Zwembad is te snel in gebruik genomen, onbeproefd concept, bouwproject zonder eindverantwoording voor
het samengestelde product, een exploitatie van incident naar incident.

4.3
Gesprekken medewerkers
Er is gesproken met de manager, administratief medewerker, coördinator zwemlessen en medewerker
techniek (er is nog niet gesproken met coördinator horeca/vrijwilligers). De medewerkers gaan met veel
enthousiasme te werk maar er is geen duidelijke lijn, aansturing, samenhang en control. De betreffende
medewerkers hebben allen een deeltaak toegewezen gekregen bovenop hun reguliere taak als
zwemonderwijzer c.q. receptionist (m.u.v. de manager). Er zijn voor deze extra taken geen concrete
afspraken of overeenkomsten gemaakt voor wat betreft inhoud, verwachtingen en resultaten. Tevens is
geen exacte tijdsbesteding (limiet) vastgelegd waarbinnen deze taken zouden moeten plaatsvinden.
Daarnaast ontbreekt het ook bij deze medewerkers aan specifieke kennis en/of ervaring om taken goed uit
te voeren binnen de organisatie van zwembad De Waterlinie. Het ontbreken van (standaard) procedures en
richtlijnen draagt bij aan “goedbedoeld doen” maar niet aan “bedoeld goed doen”! De medewerkers geven
aan dat het oorspronkelijke idee van werken met vrijwilligers onvoldoende werkt. Het aantal beoogde
vrijwilligers blijkt niet haalbaar en de planning en correspondentie met vrijwilligers is arbeidsintensief. Bij de
verschillende operationele onderwerpen die navolgend beschreven worden in de analyse komt de rol van
betrokken medewerkers waar nodig nog ter sprake.
4.4
Documentenanalyse
Zowel door het bestuur als medewerkers zijn verschillende documenten ter beschikking gesteld. Het
ontbreekt aan een eenduidige vindplaats c.q. ICT systeem waar alle (definitieve, vastgestelde en/of
ondertekende) bestanden en documenten eenvoudige te vinden zijn. Er is ook geen bijbehorende algehele
of beperkte toegang tot deze documenten. In de onderzoeksfase is bemerkt dat vragen regelmatig geheel of
gedeeltelijk onbeantwoord bleven omdat men niet het waarom/wie/wanneer/hoe kon achterhalen of
bekend was. Hiermee lijkt de organisatie een risico te lopen voor wat betreft:
 controles door handhavers van verschillende wet- en regelgeving en bij inspecties (tot op heden
hebben wij de status van de gehanteerde Inspectieplanner van Floorconsultants nog niet kunnen
vaststellen, dit gebeurt in Fase 2 van het onderzoek);
 mutaties binnen personele en bestuurlijke bezetting;
 directe beschikbaarheid van actuele en recente versies van documenten en het beheer hiervan;
 bewerkbaarheid van en inhoud van documenten.
Daarnaast hebben wij bemerkt dat de gebruikte bestanden vaak alleen aan de primaire functie van notitie
voldoen en geen functies hebben om door te rekenen, te kunnen analyseren of verwijzen. Dit resulteert in
extra handelingen, dubbel werk en geen of weinig relevante informatie. Ook m.b.t. DEWI lijkt het dat de
functionaliteiten van het softwaresysteem niet of onvoldoende benut worden.
Sommige boekhoudkundige koppelingen kunnen niet worden gemaakt. Wij hebben geen goed zicht
gekregen op de overdracht vanuit het “bouwbestuur” naar het huidige bestuur voor wat betreft alle
historische stukken betreffende de besluitvormings- bouw- en opstart exploitatiefase.
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4.5
Programmering, benutting en bezetting
Het zwembad is doordeweeks (reguliere schoolweken) geopend van circa 6u30 tot circa 22u, op zaterdag
van circa 7u30 tot 15u en op zondag van circa 8u30 tot circa 14u. In het weekeinde is het bad na de
middagtijden beschikbaar voor zwemwedstrijden en verenigingsactiviteiten of overige verhuur. Het gehele
programma biedt relatief veel ruimte voor vrij zwemmen en banenzwemmen, meestal letterlijk ‘naast’
doelgroep en aquafit activiteiten. De openstelling is ruim. Een analyse hierop ten opzichte van het
bezoekaantal is niet mogelijk. Navraag leert dat er geen exacte kwantitatieve gegevens zijn, omdat het
bezoek niet (hoofdelijk) wordt geregistreerd of te herleiden is uit het systeem. Dat maakt een gedegen
analyse onmogelijk van bezoekaantal per activiteit of het aantal totale maar ook unieke bezoekers (een klein
deel van de zwembadbezoekers draagt veelal zorg voor de hoogste bezoekfrequentie). De Waterlinie houdt
wel logboeken bij waar het aantal zwemmers wordt geregistreerd. Dit is ook van belang voor het
optimaliseren van de waterzuivering Maar dit is niet systematisch gekoppeld aan de toegangscontrole
bijvoorbeeld en dus niet ‘waterdicht’.
Uit de interviews blijkt dat er in algemene zin nog efficiëntie mogelijk is in de programmering, maar dat het
bassin ook beperkingen heeft m.b.t. meervoudig gebruik. Niet alle doelgroepen kunnen samengaan en er is
geen 2e bassin. De 2Temp installatie met keerwand biedt mogelijkheden voor gelijktijdig gebruik, maar er
zijn wel omsteltijden wat tot beperkingen leidt qua gebruikstijd. De hoofdgebruikers betalen in de regel een
gereduceerd (verenigings)tarief en dat is afgestemd op het aantal banen. De hoofdgebruikers zijn:
Gebruiker

uren per week

Dipnoi (duikersvereniging)

1

totaal aantal
banen per week
2

Q-divers (duikersvereniging)

1

2

4,5

18

(Jaarbedrag!)

(€ 23,42)

KWC (school)

2

8

(Jaarbedrag!)

)€ 25,00)

Reddingsbrigade

1,5

12

€ 13,40

Stichting Vrijstad (gehandicapten)

1,5

12

€ 13,40

ZC'90 (zwemmen)

6

36

6

€ 13,40

ZV de Meer (zwemmen en waterpolo)

10

64,5

60

€ 13,40

Coret fysiotherapie (gebruiker en
huurder
TZC Vahalis, vrije gebruiker d.w.z. geen
laag tarief

3,25

3,25

€ 13,40

1

2

€ 25,00

31,75

159,75

Lek en Linge

(school)15

extra uren huur per jaar
( bijv. wedstrijden)

prijs per baan
per uur
€ 13,40
€ 13,40

66

Er zijn circa 32 verenigingsuren per week, maar dat is niet altijd het hele bassin. Er is meervoudig gebruik op
dergelijke momenten mogelijk. In de praktijk is gebleken dat dat niet in alle gevallen toe te passen is. Het
verenigingsgebruik draagt zorg voor circa 20% van de totale omzet. Uit interviews blijkt dat minstens één
vereniging et het bestuur in gesprek is getreden over reductie van baanuren en vergoeding. Dat heeft
wellicht te maken met het vrijwilligerskader, trainers etc. en/of de financiële situatie door bijvoorbeeld een
teruglopend aantal leden, daarmee gepaard gaande vermindering van contributie opbrengsten. Er wordt
relatief weinig gebruik gemaakt van ‘overige’ commerciële of particuliere verhuur. Opvallend is dat de
gebruikers beschikken over huurovereenkomsten (en daar mogelijk huurrecht aan kunnen ontlenen) zonder
dat er voorwaarden of bepalingen van toepassing worden verklaard.

15

Voor Lek & Linge geldt een fixed prijs van € 16.000 per jaar
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4.6
Analyse roosters openstelling, omzet en bezoek
Voor de analyse van het openstellingsrooster is het huidige rooster van De Waterlinie vergeleken met de het
basisrooster uit het Beslisdocument. De overzichten staan hieronder. De conclusie luidt dat het totaalaantal
openstellings(baan)uren per week niet substantieel afwijkt (circa 16,25 baanuur per week). Wel zijn per
activiteit enkele significante verschillen te benoemen. In de navolgende paragrafen wordt de analyse op
deelonderwerpen verder verdiept. Er is getracht om op basis van beschikbare informatie zoals opgenomen
in begrotingen, jaarrekeningen en bezoekersoverzicht 201816 van het bestuur relaties te leggen tussen
omzet, bezoek en openstelling.
Zwembad 2521 Beslisdocument
Vrijzwemmen
Vroege Vogels
Zwemlessen
Scholen
Aqua act incl. OK
Verenigingen
Totaal

ma
47,50
9,50
9,00
16,00
0,00
23,00
105,00

Di
23,50
9,50
9,00
20,00
0,00
32,00
94,00

Zwembad Waterlinie
Vrijzwemmen
Vroege Vogels
Aquasport
Zwemlessen
Ouder-kind
Gezinszwem
ZC90
KWC
Lek&Lige
Vrijstad
TZC Vahalis-Coret
Q Divers -Dipnoi
ZV Meer
Reddingsbrigade
Women Only
Zwangerschapszwemmen
Totaal

ma
18,00
9,50
0,00
24,00
0,00
0,00
5,00
8,00
6,00
0,00
2,00
0,00
15,50
0,00
0,00
0,00
88,00

Di
46,50
10,50
4,50
24,00
0,00
0,00
5,00
0,00
4,00
0,00
0,75
4,00
11,00
0,00
0,00
0,00
110,25

4.6.1

baan-uren per week,
wo
do
vr
54,00
45,00
33,25
9,50
12,00
16,00
12,00
24,00
9,00
10,00
1,50
10,00
1,50
3,00
0,00
29,50
32,00
17,00
116,50
117,50
85,25
HUIDIG: baan-uren per week,
wo
do
vr
25,00
17,25
42,25
9,50
12,00
16,00
3,00
3,75
9,75
30,00
24,00
30,00
4,50
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
3,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
15,50
8,00
20,00
0,00
0,00
0,00
3,25
0,00
0,00
2,25
0,00
114,00
94,00
109,00

za
20,50
0,00
13,50
0,00
0,00
28,00
62,00

zo
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,75
46,75

za
16,00
0,00
0,00
15,75
0,00
0,00
13,00
0,00
0,00
12,00
0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,50

totaal
255,75
57,50
76,50
57,50
4,50
176,25
627,00

zo
totaal
0,00 165,00
0,00 57,50
0,00 21,00
0,00 147,75
0,00
7,50
20,00 20,00
0,00 36,00
0,00
8,00
0,00 21,00
0,00 12,00
0,00
5,50
0,00
4,00
15,00 77,00
0,00 20,00
3,00 15,25
0,00
2,25
47,00 610,75

Verschillen in Beslisdocument en werkelijk gebruik

De verschillen in de (baan)uren voor vrijzwemmen en zwemlessen zijn het meest opvallend. Het aandeel
vrijzwemmen is veel lager qua baanuren dan geraamd in het Beslisdocument. Het aandeel zwemlessen is
significant hoger:
Exploitatie De Waterlinie
Vrijzwemmen
Vroege Vogels
Zwemlessen
Scholen
Aqua act incl OK
Verenigingen
Totaal

2018

% van totaal
185
57,5
147,75
29
46
154,5
619,75

2521
30%
9%
24%
5%
7%
25%
100%

% van totaal
Vrijzwemmen
Vroege Vogels
Zwemlessen
Scholen
Aqua act incl OK
Verenigingen
totaal

41%
9%
12%
9%
1%
28%
100%

Het is in dit kader interessant om bezoekersaantallen en/of omzet van deze activiteiten te relateren.
Geconstateerd is dat het onmogelijk is om betrouwbare bezoekersaantallen te ontvangen uit de kassa c.q.
het toegangscontrolesysteem. Dit geldt ook voor de omzetten vanuit de boekhouding c.q. jaarrekeningen.
16

Dit betreft doorrekening op basis van een door het bestuur van SZC aangeleverde steekproef van 4 weken
(10/13/38/41) vermenigvuldigd met het aantal gebruiks- of openstellingsweken
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Beslisdocument 2521
omzet

Omzet

Bezoek

Vrije gebruikers

€ 90.590

26.660

zwemlessen

€ 227.690

24.000

verenigingsgebruik

€ 100.420

overige gebruikers
totaal

4.6.2

Exploitatie De Waterlinie
2016

2017

2018 prognose

2018*

€ 75.758

€ 84.585

30.161

€ 241.957

€ 197.321

€ 303.014

26.025

43.078

€ 108.631

€ 142.684

€ 122.273

17.162

€ 26.790

8.290

€ 19.725

€ 23.669

€ 23.078

16.336

€ 445.490

102.028

€ 370.313

€ 439.432

€ 532.950

89.684

Analyse “vrijgebruik”

De Waterlinie
46% van de openstellingsuren
€ 84.585 omzet prognose
30.161 bezoekers prognose

2521
51% van de openstellingsuren
€ 90.590 omzet begroot
26.660 bezoekers begroot

Met 5% minder openstellingsuren realiseert men in de Waterlinie ook 5% minder omzet, echter wel met veel
meer bezoekers. Hetgeen resulteert is een substantieel lagere bijdrage per klant per bezoek. De oorzaak van
deze constatering zou kunnen liggen in:
 Een relatief hoog gebruik van abonnementen t.o.v. 12 baden en lossenkaarten (vanaf 8 bezoeken
per maand is dit al goedkoper, bij een 6 maanden abonnement is dit al voordeliger vanaf 6 bezoeken
per maand. relatief veel jeugd en/of 65+ bezoek;
 geen correcte registratie bezoekers;
 (veel) niet betalende bezoekers.
4.6.3

Analyse zwemlessen17

De Waterlinie
24 % van de openstellingsuren
€ 303.014 omzet prognose
26.025 bezoekers prognose
4 instructeurs

2521
12 % van de openstellingsuren
€ 227.690 omzet begroot
24.000 bezoekers begroot
5 instructeurs

Bij deze activiteit geldt een andere berekening dan voor het vrij gebruik. Bij zwemlessen hangt de efficiency
met name af van de bezettingsgraad per lesgroep, per instructeur.
Beslisdocument
2521

Omzet

Bezoek

Omzet per bezoeker

Vrije gebruikers

€ 90.590

26.660

€ 3,40

zwemlessen

€ 227.690

24.000

€ 9,49

verenigingsgebruik

€ 100.420

43.078

€ 2,33

overige gebruikers

€ 26.790

8.290

€ 3,23

totaal

€ 445.490

102.028

€ 4,37

17

Het bestuur van SZC geeft in een reactie op deze rekenkundige analyse aan dat de cijfers mogelijk niet betrouwbaar
zijn en niet als referentie kunnen worden benut. Praesentis kiest ervoor deze gegevens wél te benutten, juist om de
effecten daarvan aan te tonen op betrouwbaarheid van management- en bestuursinformatie. Het geeft gelegenheid de
mogelijke oorzaken c.q. consequenties als gevolg daarvan in beeld te brengen.
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Exploitatie De Waterlinie
info bestuur

Omzet 2018 prognose

Bezoek 2018 prognose

Omzet per bezoeker

Vrije gebruikers

€ 84.585

30.161

€ 2,80

zwemlessen

€ 303.014

26.025

€ 11,64

verenigingsgebruik

€ 122.273

17.162

€ 7,12

overige gebruikers

€ 23.078

16.336

€ 1,41

totaal

€ 532.950

89.684

€ 5,94

De omzet per bezoek van de zwemlessen is dermate hoog (à € 11,64 gemiddeld per bezoek) dat dit niet
veroorzaakt kan worden door bijvoorbeeld het inschrijfgeld of diplomazwemmen wat ook in deze
omzetgroep is opgenomen. Op basis van de gehanteerde zwemlestarieven zou de gemiddelde omzet rond
de € 8,00 moeten liggen. De oorzaak van deze afwijking kan liggen in:
 geen correcte bezoekers registratie;
 geen rekening houdend met correctie overlopen baten bij pakket verkoop bij einde boekjaar;
 erg korte doorlooptijd tot diplomazwemmen waardoor pakket relatief veel oplevert.
4.6.4

Analyse verenigingsgebruik:

De gemiddelde omzet per verenigingsbezoeker is ons inziens onrealistisch. Vermoedelijk ligt dit aan de
onvoldoende bezoekersregistratie. Een laag bezoekaantal bij een hoge omzet leidt tot een gemiddeld hoge
omzet per bezoeker.
Exploitatie De Waterlinie
info bestuur

Omzet 2018 prognose

Bezoek 2018 prognose

Omzet per bezoeker

verenigingsgebruik

€ 122.273

17.162

€ 7,12

De omzet is uiteraard leidend want die is op basis van afgenomen uren en niet per bezoeker. De Waterlinie
lijkt daarmee geen financieel risico te lopen. Indien de bezoekersaantallen kloppen maken de verenigingen
momenteel erg inefficiënt gebruik maken van het badwater (zie gemiddelde aantal bezoekers per baanuur in
de tabel hieronder). Er zijn dan relatief weinig zwemmers per baan per uur in het water. Mogelijk is de
conclusie dan dat verenigingen met minder gebruiksuren uit kunnen. Wellicht is het tarief te laag en zijn de
verenigingen dus niet genoodzaakt om het badwater efficiënt in te zetten. Of: verenigingen in financiële
nood zouden baanuren terug gaan geven. In dat geval is de vraag of badwater dat beschikbaar komt op
andere wijze effectief ingezet kan worden t.b.v. activiteiten. Een andere optie is om het bad dan vaker te
sluiten.
Bezoekers verhuur en groepen
Gebruiker

Bezoekers per jaar

Baanuren per jaar

Bezoeker per baanuur per jaar

ZC90

5789

1623

3,57

De Meer

8695

3886

2,24

Q-Divers

267

90

2,96

Dipnoi

480

90

5,33

Reddingsbrigade

672

777

0,86

Vrijstad

1260

564

2,23

Lek en Linge

11880

304

39,08

KWC

2933

304

9,65

Coret

1523

129

11,80

Vahalis

Niet bekend

132

Niet bekend

16

Bezoekers Zwembad Waterlinie
activiteit

Bezoekers per jaar Baanuur per week

Baanuur per jaar Bezoeker per baanuur per jaar

Vrijzwemmen

19429

182,76

9138

2,13

Vroege vogels

4363

58

2900

1,50

Aquasport

3117

19

874

3,93

Water Bootcamp

322

?

?

?

Baby Peuter

2013

7,5

345

5,83

Women Only

914

24

1104

0,83

Techniektraining

4

?

?

?

Zwemlessen

26025

151,5

6969

3,73

Geconstateerd wordt dat uit de voorhanden zijnde gegevens geen harde conclusies getrokken kunnen
worden. Wat we wel kunnen concluderen is dat er geen goede basis gelegd is binnen de systemen
(kassa/toegang en financiële administratie) om een goede management rapportage op te kunnen stellen.
Zowel management als bestuur heeft geen betrouwbaar inzicht in de cijfers. Men is ons inziens niet in
control en kan niet anticiperen op afwijkingen en/of hier beleid op maken.
4.7
Analyse roosters openstelling, personeel en vrijwilligers
Hieronder is beknopt het personele en vrijwilligers urenoverzicht in totalen vergeleken tussen het
Beslisdocument en de informatie over de exploitatie in 2018 zoals verkregen van het bestuur van SZC. De
uitgebreide urenoverzichten per medewerker (geanonimiseerd) en roosters met openstelling van zowel de
huidige situatie als de voorgestelde in het Beslisdocument zijn opgenomen in de bijlagen.
Beslisdocument 2521
Zwemlessen
Doelgroepen
Toezicht
Techniek
Receptie
Overhead
Schoonmaak
Totaal

totaal

Exploitatie De Waterlinie
Aquasport
Zwemlessen
Toezicht
Techniek
Receptie
Overhead
Schoonmaak
Totaal

totaal

fte bruto 38 u
62,00
4,75
59,50
47,50
42,50
0,00
0,00
216,25

1,63
0,13
1,57
1,25
1,12
0,00
0,00
5,69
fte bruto 38 u

20,25
79,75
50,75
11,75
75,00
82,50
12,25
332,25

0,53
2,10
1,34
0,31
1,97
2,17
0,32
8,74

Er worden 158 uren meer ingezet in de huidige exploitatie situatie dan geraamd in het Beslisdocument18. Bij
de roosters valt op te merken dat het toezicht tijdens verenigingsgebruik niet opgenomen is. Het deel
vrijwillige inzet tijdens eigen (verhuur) uren mag als normale inzet van verenigingen beschouwd worden
omdat tegenwoordig in bijna elke exploitatie sprake is van zelftoezicht bij verenigingsgebruik. Alleen de
vrijwillige inzet tijdens openbare activiteiten van het zwembad is weergegeven.
18

Toezicht 0,38 en 0,7 Beslisdocument komen niet overeen gecheckt op basis inzet maar 0,38 klopt bij 2521 zit ook
toezicht in beheer/techniek
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Voor wat betreft het Beslisdocument mag het ontbreken van een exacte raming van de totale vrijwilligers
inzet vreemd genoemd worden omdat deze juist inzicht behoort te geven aan de “leververplichting” van de
verenigingen. In de navolgende tabel is de overhead en externe inhuur vergeleken19:
Beslisdocument 2521

0,5 FTE management;

0,5 FTE zwem coördinatie

0,0 administratie en accountant

0,0 ICT

Schoonmaak 1.300 uur per jaar

Onderhoud € 35.000 per jaar

Huidige rooster De Waterlinie

1,0 FTE management;

0,38 FTE zwem coördinatie

0,40 FTE administratie

0,30 FTE horeca, doelgroepen en vrijwilliger coördinatie

Momenteel uitbesteed, bedrag ca. € 58.00020

Dagelijks onderhoud ca. € 55.000

De verhouding van personele inzet en vrijwilligers in het Beslisdocument en de huidige exploitatiepraktijk
toont het volgende beeld:
Op basis van rooster 2521
totaal inzet betaalde medewerkers

uren per week

% van totaal

fte

83,00

38,38%

2,18

totaal inzet vrijwilligers

133,25

61,62%

3,51

totaal
Op basis van rooster exploitatie De Waterlinie
totaal inzet betaalde medewerkers

216,25

100,00%

uren per week
266,50

totaal inzet vrijwilligers
totaal

4.7.1

% van totaal

5,69
fte

80,21%

7,01

65,75

19,79%

1,73

332,25

100,00%

8,74

Analyse inzet vrijwilligers versus inzet medewerkers

Inzet vrijwilligers
Inzet medewerkers
Inzet overhead

Beslisdocument 2521

Exploitatie De Waterlinie

3,51 FTE
2,18 FTE
1,00 FTE

1,73 FTE
4,84 FTE
2,17 FTE

Verschil t.o.v.
Beslisdocument
1,78 FTE minder
2,66 FTE meer
1,17 FTE meer

Er is in de analyse een correctie doorgevoerd voor de overheaduren die in het rooster van het
Beslisdocument 2521 niet zijn opgenomen.
 In de huidige situatie wordt 6,57 FTE ingezet aan directe uren tegenover 5,69 in het 2521 rooster.
Het verschil van 0,88 FTE wordt voornamelijk veroorzaakt door het verschil in bezetting van de
receptie. Van het bestuur hebben wij begrepen dat het niet bemensen van de receptie helaas tot
gevolg had dat klanten niet betaalden voor toegang tot de accommodatie. De huidige tourniquets
maken het ook fysiek erg makkelijk mogelijk om gratis toegang te krijgen
 Er is relatief (te) veel overhead (2,17 FTE) aanwezig in de organisatie. Het bestuur wijdt dit aan het
feit dat er veel calamiteiten en incidenten hebben plaatsgevonden die onmiddellijke aandacht en
extra tijd vroegen van verschillende medewerkers. Naar onze mening zijn hiervoor nog 2
aanvullende redenen aan te voeren:
1. Naar aanleiding van de gesprekken en de verdere exploitatiedoorlichting kunnen we
concluderen dat veel overhead mede het gevolg is van: gebrek aan kennis en ervaring, het
niet systematisch kunnen werken en een gebrek aan overzicht en sturing.
2. Op basis van een beperkte exploitatie met 1 bassin komt er relatief veel roostervervuiling
voor. In het geval van De Waterlinie heeft men deze loze uren opgevuld met overheadtaken

19

Bruto FTE omrekenen naar netto FTE niet toegepast voor vergelijking. Netto benodigde FTE is hoger omdat daarin
rekening is gehouden met o.a. verlofrechten, feestdagen, ziekteverzuim (+/- 25-30%)
20
De penningmeester geeft in een reactie aan dat de uitbestede schoonmaak gecorrigeerd dient te worden naar ca.
€ 25.000 en het dagelijks onderhoud naar ca. € 30.000. Deze bedragen blijken niet uit de tot op heden aangeleverde
stukken. De bedragen worden opnieuw getoetst in Fase 2 van het onderzoek.

18

voor de verschillende medewerkers. In het 2521 beslisdocument is rekening gehouden met
5% van de contracturen (2 uur op fulltime basis). In de praktijk is dit veel hoger.
Voor de omvang van de exploitatie moet de overhead teruggebracht kunnen worden. In de stand-alone
exploitatiesituatie van De Waterlinie is een deeltijdmanager wellicht moeilijk te realiseren. Een combinatie
van managementtaken met bijvoorbeeld zwemlescoördinatie en boekhouding21 ligt voor de hand. Tevens
zou de receptie een goede werkplek voor de manager of de administratief medewerker kunnen zijn zodat
ook op deze positie voordeel valt te behalen in de formatie (naast tal van andere ICT maatregelen).
Voor het probleem van de roostervervuiling moeten de oplossingen gezocht worden in de soorten
arbeidsovereenkomsten en aantal contracturen. Er is nu een klein team met veel contracturen en de
gewenste situatie omvat meer medewerkers met kleinere (flexibele) contracten.
4.8
Analyse arbeidsovereenkomsten, loonkosten, CAO
In het 2521 Beslisdocument is de overgang en personele bezetting van zwembad de Meer naar het nieuwe
zwembad beknopt beschreven. Aangestipt zijn: “inzicht in uitstroommomenten, medewerkers van GPZC
laten instromen in De Meer, de reorganisatie van Sportfondsen Culemborg wordt voorgesteld op basis van
de taakstelling in het formatieplan22”. Het is deels herleidbaar welke expliciete afspraken hierover gemaakt
zijn. Uit gesprekken met bestuur van SZC blijkt dat sprake was van een zogenaamde “warme overdracht van
medewerkers”. Wij hebben geen inzicht wat deze warme overdracht exact behelst of op basis waarvan deze
heeft plaatsgevonden. Wel hebben wij een document ontvangen waarin de arbeidsovereenkomsten zijn
opgenomen die door het toenmalige “Bouwbestuur” zijn afgesloten ten behoeve van het nieuwe zwembad
De Waterlinie. Er heeft collectief ontslag plaatsgevonden van de voormalige medewerkers van zwembad De
Meer en er zijn nieuwe overeenkomsten aangegaan. In de bijlagen is het huidige overzicht van de
medewerkers in dienst opgenomen. Dit overzicht is opgesteld op basis van de ons beschikbaar gesteld
arbeidsovereenkomsten.
4.8.1











Overige bevindingen en conclusies:

Bij een aantal medewerkers is er een verschil tussen de arbeidsvoorwaarden uit het document van
het “Bouwbestuur” en de beschikbaar gestelde huidige arbeidsovereenkomsten. Dit betreft het
aantal contracturen en salaris.
De huidige arbeidsovereenkomsten zijn niet opgesteld conform CAO en geven geen uitsluitsel over
het soort arbeidsovereenkomst (fulltimer/parttimer of flexitimer). Dit is echter wel van belang om
de CAO regels hier op toe te kunnen passen en de juiste verloning te laten plaatsvinden.
In alle arbeidsovereenkomsten worden verkeerde proeftijden gehanteerd daarmee zijn deze ook
niet rechtsgeldig.
De meeste tijdelijke overeenkomsten zijn in het geheel niet of niet tijdig verlengd c.q. aangezegd.
Dat impliceert dat de overeenkomsten vanaf dat moment voor onbepaalde tijd zijn. Feitelijk is er nu
maar 1 medewerker met een contract voor bepaalde tijd, alle overige overeenkomsten zijn voor
onbepaalde tijd.
Ook andere mutaties in de arbeidsovereenkomst zoals aanpassing van contracturen en functies zijn
veelal niet vastgelegd
Er wordt gebruik gemaakt van 0-uren contracten. Binnen de CAO zijn deze niet gebruikelijk maar dit
kan een bewuste keuze zijn. Echter wordt ook hier het arbeidsrecht niet goed op toegepast. Het
betreft de minimale inzet per oproep van 3 uur (korter inzetten mag maar wel uitbetaling van
minimaal 3 uur moet plaatsvinden). Mogelijk wordt de organisatie nog met een nabetaling
geconfronteerd.
De personeelsroosters zijn niet conform CAO. Een aantal zaken valt op zoals dat er geen verplichte
pauze is ingeroosterd na 5,5 uur werken, er zijn gesplitste diensten en één medewerker werkt
structureel 6 dagen per week.
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) Wel moet aandacht blijven bestaan voor het bewaken van functiescheiding
Beslisdocument pag. 65-66
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4.8.2

Er is een stuwmeer aan verlof- en overige uren. De stand van zaken in december 2018 was een
totaal van 1390 uur (dit is 0,7 formatie plaats). Tevens hebben wij geconcludeerd dat deze uren niet
in de jaarrekening op de balans zijn opgenomen als verplichting, deze uren zijn immers geld waard.
Bij uitdiensttreding dienen deze uitbetaald te worden. Tevens dient bij opname vervanging plaats te
vinden en deze moet ook betaald worden. Deze kosten zijn van invloed op het resultaat.
Tevens dient opgemerkt te worden dat de stuwmeeruren niet exact definieerbaar zijn omdat de
medewerkers niet de juiste arbeidsovereenkomsten hebben. De CAO kent verschillende urensoorten
die alle anders behandeld en verloond dienen te worden.
Opvallend is dat een aantal medewerkers anders verloond worden dan de in hun
arbeidsovereenkomst opgenomen loonschaal.
Er zijn relatief veel medewerkers hoog ingeschaald zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.
Zeker in relatie tot de relatief eenvoudige exploitatie waar slechts een beperkt aantal medewerkers
werkzaamheden uitvoert die loonschaal op (bijvoorbeeld) niveau 5 legitimeert.
Er zijn geen functieomschrijvingen en personeelsreglement aangetroffen waarnaar verwezen wordt
in de arbeidsovereenkomsten.
Er worden relatief veel reiskosten woon-werkverkeer uitbetaald.
CAO en inzet vrijwilligers:

De CAO Zwembaden heeft expliciet in artikel 28 verwoord hoe de inzet van vrijwilligers binnen de
organisatie kan plaatsvinden: “In een organisatie die valt onder de werkingssfeer van deze CAO vormt de
inzet van vrijwilligers een aanvulling op de professionele organisatie. Vrijwilligers kunnen niet het werk van
werknemers die belast zijn met zwemles geven en/of werknemers die belast zijn met toezicht houden
vervullen en waarvoor de opleidingseisen gelden als genoemd in artikel 27.”
Er bestaat een formele mogelijkheid om hiervoor dispensatie te krijgen, hiervoor dient een ontheffing
aangevraagd te worden conform artikel 2 lid 7 van de CAO waarin o.a. aangegeven is dat:
 werknemers of PVT/OR gehoord dient te worden;
 dispensatie verleend wordt door GO Recreatie & zwembaden (dit is een tijdelijke dispensatie voor
looptijd CAO = 3mnd);
 Deze dispensatie is niet aangevraagd en /of verleend voor De Waterlinie.
 Navraag bij WIZZ leert dat in situaties zoals bij De Waterlinie de vakbonden niet welwillend zijn om
in een situatie met enerzijds betaalde werknemers en anderzijds vrijwilligers dispensatie te verlenen
voor de functiegroepen toezicht en zweminstructeur. Op het gebied van personeelsbeleid en CAO is
dit een groot risico voor het exploitatiemodel conform het Beslisdocument en de huidige exploitatie
van De Waterlinie.
4.9
Omgevingsanalyse, tarieven en zwemlessen
In het Beslisdocument is aangeven uit te gaan van:
 Bezoekersaantallen van zwembad De Meer
minus 7%
 Bezoek zwemlessen op basis demografische
gegevens en 3% hoger dan zwembad de Meer
 Tarieven zijn gelijke gehouden aan zwembad
de Meer (m.u.v. indexatie)
De gemeente Culemborg heeft iets meer dan 28.000
inwoners waarvan de verwachting is dat dit getal
stabiel blijft de komende jaren. De
bevolkingssamenstelling is als volgt:
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In de regio bevinden zich veel zwembaden, een weergave treft u aan op de kaart (nb: het zwembad in
Vianen staat bij Google genoteerd als ‘Sportcentrum Helsdingen’):
Omgevingsanalyse De Waterlinie Culemborg
Zwembaden

KM

Laco Gerdermalsen

10,4

Sportcentrum Helsdingen Vianen

15,3

Laco Leerdam

16,2

Sportplaza Tiel

17,4

Optisport Swim academy Nieuwegein 19,7
Hooghe Waerd Ijsselstein

21,2

Wetering Houten

22,1

Akwamarijn Zaltbommel

25,5

Laco Bunnik

27,9

De faciliteiten en het activiteitenaanbod van deze voorzieningen verschillen fors. De Waterlinie heeft vooral
een lokaal (gemeentelijk) verzorgingsgebied voor banenzwemmen en aqua-activiteiten. Voor zwemlessen
zijn klanten bereid andere keuzes te maken en verder te rijden. Er is dan een meer regionaal verzorgings- en
concurrentiegebied. Ouders van kinderen maken tegenwoordig een bewuste keuze binnen het aanbod van
zwemlessen in de markt. Niet alleen de kosten spelen daarbij een rol maar meerdere zaken zoals:
 -lestijden; dagelijks na schooltijd en in weekenden; aanbod 1 of 2x per week zwemmen; duur les
 -verwachte doorlooptijd tot behalen diploma; mede afhankelijk van lesduur en frequentie
 -lesprogramma; traditioneel zwem ABC, Superspetters; Easyswim
 -groepsgrootte (vaak relatie met tarief)
 -vaste instructeurs
 -grootte en duur wachtlijst
 -lesondersteuning zoals leerlingenvolgssyteem (LLVS), lespakketten met spaar-en beloningssystemen
 -faciliteiten op locatie; zicht op zwembad, wifi, horeca, parkeermogelijkheden
Een overzicht van gehanteerde tarieven is als volgt:
zwemlessen

Tarief

Laco
Gerdermalsen
Sportcentrum
Helsdingen Vianen
Laco Leerdam

€ 52,50

Sportplaza Tiel

€ 45,00

€ 39,40
€ 50,50

Optisport Swim
€ 40,00
Academy Nieuwegein
Hooghe Waerd IJsselstein € 47,60
Wetering Houten

€ 49,50

Akwamarijn Zaltbommel

€ 55,90

Laco Bunnik

€ 77,95

Waterlinie

€ 80,50

soorten zwemles per les 45 min Inschrijf diploma pakketten
geld
les 60 min
€ 9,09
€ 28,50
1x pwk
les 45 min
€ 9,85
€ 40,00
1x pwk
les 60 min
€ 8,74
€ 28,50
1x pwk
4 wk kaart;
€ 8,44
€ 27,50 € 23,00 € 650,00
60 min
4wk kaart;
€ 10,00
€ 26,50
45 min
maandleskaart
€ 10,98
€ 17,50
€ 822,15
4 wk kaart;
45 min
mnd kaart;
60 mn
maandleskaart:
90 min
10 lessen/2pwk
45 min

€ 12,38

€ 26,50

€ 9,68

€ 18,75 € 19,75

€ 8,99

€ 27,50

€ 8,05

€ 26,00

opmerking

pakket Easywim

pakket Easywim

garantie A-diploma

€ 776,50

garantie A-dipl0ma 7 mnd

€ 805,00

garantie Super Spetters 10 mnd
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Kenmerken van (o.a) zweminstructie in de Waterlinie zijn:
 lestijden; maandag t/m zaterdag;
 het aanbod is zowel 1 of 2x per week zwemmen; maar dat is niet altijd horizontaal geprogrammeerd;
 lesduur 45 min of 1,5 uur
 de verwachte doorlooptijd tot het behalen van het diploma is 13 maanden (incl. vakantiestops);
 het lesprogramma is Superspetters (KNZB);
 het leerlingvolgsysteem (lesondersteuning LLVS) is van Planplan;
 de groepsgrootte is maximaal 8 kinderen, dit is relatief laag qua benchmark.
 de wachtlijst omvat +/- 130 kinderen, dat zijn veel jonge kinderen die nog niet kunnen starten;
 faciliteiten; zicht op zwembad, wifi, horeca, parkeermogelijkheden
 zwembad De Waterlinie heeft een gunstige prijsstelling t.o.v. de regio, zeker als we de maximale
groepsgrootte van 8 leerlingen daarbij in beschouwing nemen.
Op basis van de gesprekken met medewerkers en beschikbare informatie zijn er zeker een aantal
verbeterpunten te benoemen;
1. horizontale afstemming van de lessen bij 2x per week zwemmen (zie bijlage zwemlessen);
2. altijd dezelfde zwemonderwijzer per lesgroep (zie bijlage zwemlessen);
3. (goede) algemene voorwaarden van het zwemlessen opstellen voor wat betreft: geldigheid kaarten,
uitval, ziekte en risico garantie goed afdekken;
4. grotere groepen (10) of tarief aanpassen op basis van 8 leerlingen;
5. de capaciteit vergroten maar daartoe zijn meer zwemonderwijzers nodig en flexibelere contracten;
6. de administratie is arbeidsintensief; leerlingen in kassasysteem, leerlingen in LLVS (er is geen
koppeling)
7. website aantrekkelijk maken en meer informatie over zwemlessen;
8. inschrijven en kaartverkoop digitaal mogelijk maken.
Over de resultaten van de zwemlessen kunnen wij geen uitspraken doen, we hebben geen inzicht gekregen
in bezettingsgraad en/of doorlooptijd van de zwemlessen. De beschikbare ICT-systemen zijn daar niet op
ingesteld. In de bijlagen hebben wij de consequenties van het vergroten van de groep van 8 naar 10 kinderen
in kaart gebracht.
4.10
Financiën
1. In de aangeleverde jaarrekeningen staat dat geen accountscontrole is toegepast; dit lijkt ons
onwenselijk met een dergelijk gefinancierd eigendom en exploitatie en het feit dat een
gemeentelijke subsidie van toepassing is
2. In de begroting van het het Beslisdocument is in de post kapitaallasten rekening gehouden met
rente en aflossing (5,1 miljoen en rente van 3,5%). In de kapitaallasten van de Stichting zijn rente en
aflossing opgenomen (5,1 miljoen en rente van 1,92%) met daar bovenop afschrijvingen van zowel
pand als inventaris. De algemene vraag luidt of dit een correcte methodiek is en zo ja of de
methodiek van afschrijving bedrijfspand en inventaris correct is toegepast.
3. Er wordt afgeschreven op onroerende zaken € 4.385.576 en inventaris € 160.675 en licentiekosten
2521 €165.000
4. In 2015 worden vergunningen ad € 61.134 opgevoerd. Dit zijn ons inziens stichtingskosten (evenals
de licentiekosten) en geen exploitatielasten. Deze staan overigens ook in het Excel overzicht van de
bouwkosten bij de gemeente. Wij vragen ons af waarom deze alsnog in de jaarrekening als kosten
opgevoerd zijn.
5. In 2016 hebben investeringen plaatsgevonden: onroerende zaken voor € 246.496 en inventaris
€ 81.072. Ondanks navraag hebben wij hiervoor nog geen sluitende verklaring ontvangen.
6. In 2016 zijn accountantskosten en advieskosten ad € 46.006 opgenomen. Daarvan is ca. €22.000
voor de accountancy en nog bijna € 20.000 zijn architect kosten. Ook deze incidentele kosten zijn
lastig te plaatsen.
7. Vanaf 2016 worden een correctie “vooruit ontvangen omzet” opgenomen. Dit is an sich gebruikelijk,
maar er is geen concrete registratie op basis waarvan deze post opgenomen is.
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8. In de jaarrekening van 2017 zijn belastingen van 2016 opgenomen, feitelijk zouden dergelijke te
verwachten posten jaarlijks aan het einde boekjaar opgenomen moeten worden op de nog te
betalen posten zodat ze in het juiste boekjaar verwerkt worden.
9. In het Beslisdocument 12.1 is opgenomen: “Zo kunnen bijvoorbeeld alle abonnementhouders hun
lessenreeks of bezoekenreeks op basis van vooruitbetaalde meerbadenkaarten en leskaarten in het
nieuwbouw 2521 zwembad afmaken”. Zijn deze “vooruitbetaalde inkomsten” ook daadwerkelijk
afgerekend tussen SFN en De Waterlinie? Wij kunnen deze niet in de jaarrekening terugvinden.
Er is in de verschillende jaarrekeningen nog “vervuiling” en het is wenselijk tot inzicht in incidentele posten
en structurele posten te komen. In algemene zin wordt vastgesteld dat de gebruikte opstelling van begroting
en jaarrekening niet gebruikelijk is binnen de zwembadbranche. Dit bemoeilijkt het doorrekenen van
bijvoorbeeld de omzet per bezoek om ook aansluiting te vinden bij de tarieven. Een aanbeveling is met een
nieuw op te stellen Handboek Administratieve Organisatie (AO) de procedures binnen de administratieve
organisatie te borgen. Wat opvallend is, is de relatie en het samenspel tussen het bestuur van SZC en de
accountant. De onderlinge “check dubbelcheck” vindt onvoldoende plaats.
4.11
Staat van onderhoud
Er is kennisgenomen van de informatie betreffende de bouw, oplevering en het beheer van het pand en
installaties. Er zijn diverse mogelijke oorzaken voor de technische incidenten en mankementen die plaats
hebben gevonden en hoe hierop gehandeld is. We kunnen vaststellen dat dit tot onverwachte extra en hoge
onderhoudskosten heeft geleid. Deels is hierbij van invloed dat men in de organisatie onervaren was/is met
dergelijke situaties. Wellicht had in een bepaalde fase het spel harder gespeeld moeten worden en partijen
aansprakelijk gesteld moeten worden. Gezien de geschiedenis van het “Bouwbestuur” en opvolgend bestuur
lijkt het niet zinvol hier verder op in te gaan (mede in relatie tot door SZC al ondernomen acties en inmiddels
verlopen garanties).
Er zijn langdurige onderhoudscontracten afgesloten met de installateurs van soms wel 10 jaar. Dit is niet
gebruikelijk en vanuit ons perspectief onwenselijk. Het kan leiden tot een afwachtende houding van
leveranciers. Door bijvoorbeeld om de 3 tot 5 jaar opnieuw aan te besteden kan financieel voordeel en
scherpte in attitude behaald worden. Gezien de voorgeschiedenis kunnen wij ons voorstellen dat met enig
wantrouwen met de huidige leveranciers/installateurs zaken gedaan moeten worden. Een inhoudelijke en
financiële analyse van de onderhoudscontracten heeft (nog) niet plaatsgevonden.
Het ontbreekt aan een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). van de huidige staat van het pand en
installaties. Dit is essentieel voor de toekomstige exploitatie en de te verwachten onderhoudskosten is het in
kaart brengen op basis van een meerjaren onderhoudsplanning Op basis van dit document kan begroot
worden wat de kosten zullen zijn voor:
 dagelijks onderhoud
 onderhoudscontracten
 keuringen en controles
 vervanging inventaris
 reserveringen groot onderhoud (nu ingeschat op € 70.000 zonder MJOP)
Wel dient vooraf vastgesteld te worden op basis van welke normen (condities) onderhoud gepleegd moet
worden. Wij adviseren deze MJOP zo spoedig mogelijk op te laten stellen. Een aantal foto’s van onze
rondgang in de technische ruimte zijn afzonderlijk aan de gemeente verzonden.
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4.12
Overige bevindingen en aanbevelingen
Er zijn enkele bevindingen en aanbevelingen die onder andere ook de algemene veiligheid23 aangaan:
 een calamiteiten -en ontruimingsplan is aangetroffen, maar is ons inziens mede op basis van de
constateringen in de ARBO RI&E, onvoldoende specifiek voor de huidige exploitatie en dient te
worden geactualiseerd;
 het toezichtplan voldoet niet aan alle eisen. In ieder geval stellen wij dat het proces rondom
programmering, inroostering en het toezichtplan nog niet voldoende geborgd is om aantoonbaar op
elke moment aan “voldoende en adequaat toezicht” te voldoen;
 er is geen omgevingsvergunning aangetroffen (wel een bevestiging dat deze afgegeven is). De
omgevingsvergunning inclusief bijlagen is opgevraagd bij de gemeente;
 er wordt gewerkt met Inspectieplanner (http://www.floorconsult.nl/inspectieplanner/). Wij hebben
geen inzicht wat de status is en welke module gebruikt wordt door zwembad De Waterlinie.
Voor wat betreft overige aspecten van veiligheid (bouwkundig, installatietechnisch etc.) zijn niet alle risico’s
onderzocht. Aangeraden wordt de exploitatie vorm te geven conform van het Keurmerk Veilig & Schoon
zoals dat in de zwembadbranche algemeen aanvaard en gebruikelijk is. Dit Keurmerk bevat naast de
wettelijke kaders van de WHVBZ24 en onderliggend Besluit ook alle procesvereisten, gangbare procedures en
overige wet-, regelgeving en normeringen.
Voor wat betreft de inrichting van de exploitatie wordt een “reset” of herstart voorgesteld. Dit zal een
ingrijpend en tijdrovend proces zijn. Er zal in kaart gebracht moeten worden wat de draaiknoppen zijn omdat
inmiddels een aantal zaken dichtgetimmerd zit op basis van langdurige verplichtingen (bijvoorbeeld
personeel en OH contracten). Vanuit die gedachte luidt het advies om investeringen in systemen etc. tot
nader order uit te stellen.
Een overweging kan zijn om in een nieuwe bestuurlijke context de belangrijkste stakeholders toe te laten
treden opdat men op de juiste wijze betrokken en (mede)verantwoordelijk is. Momenteel is binnen het
bestuur niet officieel plaats zijn voor vertegenwoordigers van Gemeente (draagt risico investering 5.1
miljoen), verenigingen (commitment vanuit keuze 2521 concept) en individuele gebruikers (bijvoorbeeld
door middel van het gebruikersplatform). We zijn bekend met de passages uit de staturen hierover die dit
juist uitsluiten.
Conclusie:
Geconstateerd wordt dat het bestuur zich in een vicieuze cirkel bevindt en zich daar langzaamaan probeert
te ontworstelen. Onze bevinding is dat wij dit niet zien slagen indien geen “schoon schip” gemaakt wordt en
losse eindjes opgelost worden. Onafhankelijk van strategische keuzes die gemaakt gaan worden zal een
nieuwe 0-situatie gerealiseerd moeten worden waarbij de exploitatie volledig op orde gebracht moet zijn.
Daarvoor is (externe) hulp, tijd en kennis benodigd.
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Onderzoekers en stellers van voorliggende rapportage geven aan dat zij vanuit hun perspectief, mede gebaseerd op
ruime professionele ervaring en actuele branchekennis, constateren dat werkprocessen en de inrichting van de
exploitatie momenteel niet optimaal zijn ingericht. Dat zou kunnen leiden tot verhoogde risico’s op het gebied van
veiligheid, toezicht en hulpverlening bij een eventuele calamiteit. Met betrekking tot eventuele veiligheidsrisico’s is,
mede op basis van respons van de desbetreffende instanties, geconstateerd dat er zich geen acute situaties van
onveiligheid voordoen. De provinciale inspecteur, belast met handhaving van de WHVBZ en het onderliggende Besluit,
geeft aan de waterkwaliteit recent is gecontroleerd en voldoet. Brandweer en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
geven aan dat uit laatste inspecties geen risico’s naar voren zijn gekomen die vragen om acute handhaving. Ons inziens is
er dus geen sprake van ‘paniekvoetbal’, maar wel van een prioriteit om scenario ‘schoonschip’ uit te voeren.
24
In Nederland bestaat sinds 1969 de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ). Sinds
1984 bestaat er ook een Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). Dit besluit kent
twee soorten voorschriften: 1. Doelvoorschriften, waarin grotendeels aan de houder van het zwembad wordt
overgelaten op welke wijze hij dit beoogde doel bereikt, waarbij hooguit in de toelichting op de wet wat
algemene richtlijnen worden gegeven en 2. Middelvoorschriften, waarin de wetgever exact aangeeft op welke wijze aan
welke eis moet worden voldaan. De provincie is belast met het toezicht en handhaving.
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5.

Theoretisch kader en adviespraktijk

5.1
Uitbesteden
Belangrijke gemeentelijke motieven voor uitbesteding en/of een andere beheervorm zoals privatiseringen
en commercialisering van sportaccommodaties, in dit geval van realisatie en exploitatie, zijn veelal:
A. het financiële motief:
Het leidt tot efficiëntie. De particuliere sector werkt goedkoper en gerichter dan de overheid door
een grotere doelmatigheid, optimalere bedrijfsgrootte en flexibiliteit bij de inzet van personeel. Een
bedrijfsmatiger en doelmatigere exploitatie kan worden bereikt door schaalgrootte op inkoop,
personele inzet, administratie en management.
B. het bestuurlijk-strategische motief:
Verwacht wordt dat door uitbesteding de exploitatie slagvaardiger wordt (meer regie en minder
bestuurlijke en (dagelijkse) ambtelijke bemoeienis). De gemeente richt zich op de zaken waartoe zij
wettelijk verplicht is of waar een grote maatschappelijke rol ligt. Uitvoerende zaken als exploitatie
laat zij aan marktpartijen of een verzelfstandigd orgaan.
C. de kerntakendiscussie:
Gemeentelijke heroriëntatie van taken en verantwoordelijkheden waarbij vooral wordt gekeken
naar doelmatigheid en productiviteitsverbetering. Gemeenten ontwikkelen van uitvoerings- naar
regisserende organisatie om adequaat te kunnen reageren op initiatieven vanuit de
maatschappelijke omgeving.
In Culemborg spitste de discussie en besluitvorming zich voornamelijk toe op A en B. Voorheen was de
zwembadexploitatie immers al uitbesteed. Specifiek aan de situatie in Culemborg is het getoonde
‘Burgerinitiatief’ en de mate van vrijwillige inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Bij marktgerichte
exploitatie van maatschappelijke accommodaties moet volgens Praesentis worden voldaan aan enkele
kenmerken, kaders en factoren. Hieronder zijn deze geformuleerd, met een analyse van hoe wij dit terug
zien in de gemeente Culemborg en Zwembad De Waterlinie.
Adviespraktijk Praesentis
1. de kenmerken van de 3 K’s:
a. Kosten (efficiëntie, terugdringen overhead,
verbeteren opbrengsten en exploitatieresultaat);

b. Kwetsbaarheid (waarborgen van de continuïteit
van de exploitatie, breed gedragen expertise en
professionaliteit, loopbaanbestendig
carrièreperspectief, uitwisseling van personeel);
c. Kwaliteit (marktgerichte organisaties excelleren in
vraaggerichte programmering, scholing,
professioneel gastheerschap, inroostering en
‘schoon, heel, veilig’);
1. een optimale balans tussen
maatschappelijke en marktgerichte
(commerciële) bedrijfsvoering;
2.

oog voor de politiek bestuurlijke
sensitiviteit bij sport, cultuur en welzijn.

Situatie in Culemborg
Er is een vaste (te indexeren) bijdrage. Echter: bij tekorten
klopt het bestuur aan bij de gemeente. Voor behoud van
zwembad en exploitatie is toevoegen van subsidie dan
noodzakelijk. Er is geen back-up vanuit een
moedermaatschappij. Er doen zich externe fiscale
ontwikkelingen25 voor die effect hebben op de financiën.
Relatief kwetsbaar door beperkte schaalgrootte.
Kwetsbaarheid wordt versterkt door afhankelijkheid van
vrijwilligers (onbezoldigde functies met een grotere mate
van vrijblijvendheid dan betaald dienstverband)
Er is groei in kwaliteit van primaire activiteiten zoals
zweminstructie. Andere processen als inroostering,
vrijwilligersbeleidsplan en externe betrokkenheid creëren
lopen nog achter op schema.
De balans is nog niet optimaal. De opbrengsten komen tot
op geprognosticeerd peil, dit moet nog gewaarborgd
worden en actualisering van programmering blijft
noodzakelijk.
Het Bestuur van SZC heeft hier oog voor. De sensitiviteit is
in Culemborg bijzonder hoog. De bestuurlijke rapportages
en verantwoording dienen duidelijker en concreter te
worden bepaald en vastgelegd.

25

Een externe ontwikkeling is nieuwe wet- en regelgeving omtrent fiscale kaders. Dat levert de SZC een nadeel op in de voortaftrek
van omzetbelasting dat evenwel door subsidies (deels) gecompenseerd kan worden. Bron: Concept berekening ‘BTW nadeel De
Waterlinie’, d.d. 19-11-2018, Caraad Belastingadviseurs.
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2. Bij het uitbesteden van het beheer en de exploitatie van een zwembad aan een professionele kandidaat zijn
belangrijke argumenten of: kaders waaraan voldoen dient te worden):
a) voldoen aan een vakspecialistische
De aanwezigheid van vakspecialistisch personeel is beperkt.
exploitatie, gastheerschap, professionaliteit Het risico op overschrijding van het exploitatieresultaat
en een risicodragend karakter (vaste
blijkt groot en consistent.
bijdrage en looptijd);
b) één loketfunctie: alle inwoners,
In het geval van ‘zwemmen in Culemborg’ is De Waterlinie
verenigingen, gebruikers maar ook de raad, het enige loket. Dat geldt niet voor (binnen)sport in brede
het college en ambtenaren hebben grip en
zin.
overzicht op het ‘speelveld’;
c) mogelijk horizontale programmeren,
De bedrijfsonderdelen personeel, onderhoud en
uitwisseling van personeel, grotere
bedrijfsmatige flexibiliteit zijn kwetsbaar, wat blijkt uit de
bedrijfsflexibiliteit;
financiële resultaten.
d) leidt tot schaalvergroting en meer ruimte
Dagelijkse praktijk vereist (te)veel aandacht voor overige
voor commerciële activiteiten;
marktgerichte activiteiten.
e) niet ‘knippen’ van de opdracht om te
Dit is m.b.t. zwemmen in Culemborg niet van toepassing.
voorkomen dat er opnieuw verschillende
partners, meerdere contracten en
diversiteit in looptijden etc. ontstaat.
3. Prijsbepalende factoren die van invloed zijn bij uitbesteding aan een marktpartij zijn o.a.:
• de mate van regie en kaders vanuit de
De gemeente regisseerde de financiële en inhoudelijke
gemeente in het uitbestedingsproces;
kaders voorafgaand aan besluitvorming en heeft enkel
invloed aan de hand van de subsidie. Maar heeft geen
werkelijke bedrijfsmatige regie of controle, anders dan
achteraf.
• de ruimte die geboden wordt voor
Het Bestuur van SZC bepaalt haar tarieven en
commerciële activiteiten en tariefstelling
programmering en heeft voldoende ruimte hierin. De
etc.;
beperking zit in de marktconformiteit. Het oorspronkelijk
beleidsplan gaf aan dat tarieven gelijkwaardig moesten zijn
bij de aanvang. Indexering kan maar Marktwerking of
Commerciëlere tarieven om hogere kosten te compenseren
was aanvankelijk niet het uitgangspunt.
• de schaalgrootte: inclusief of exclusieve
Exclusief binnensport of overige baden, beperkte
binnensportaccommodaties.
schaalgrootte en daarmee is De Waterlinie kwetsbaar.
4. Gedegen contractvorming en -management dragen vervolgens zorg voor:
• het waarborgen van continuïteit van het
Aanbod en programmering zijn gewaarborgd, mits ook
aanbod en beheer van het accommodatiefinanciële continuïteit kan worden voorzien. Daarmee lijkt
en voorzieningenaanbod;
SZC afhankelijk van gemeentelijk (extra) budget.
• een vitaal verenigingsleven en het
De vitaliteit van minstens één van de zwemverenigingen
bevorderen van o.a. gezondheid,
staat onder druk. De maatschappelijke vraag naar
participatie etc. (door maatschappelijke
gezondheid, bewegen en sport zijn niet aantoonbaar
belangen en activiteiten);
afnemend o.i.d., alleen is de bedrijfsmatige slagvaardigheid
nog te beperkt om nieuwe doelgroepen aan te boren.
• bestuurlijke invloed;
De gemeente staat relatief buiten spel. Het bestuur van SZC
staat aan het roer, maar het schip heeft nu nog geen
stabiele koers, het ontbreekt aan één duidelijke kapitein en
de middelen voor een behouden vaart.
• zicht en grip of financiën (tarieven &
Het ontbreekt vooral aan grip (en uitzicht) op de bijdrage en
subsidies), onderlinge afspraken in gebruik / aantallen vrijwilligers en daarmee op het verhogen van
verhuur;
indirecte personele kosten, juist om de directe personele
lasten zoveel mogelijk te kunnen verlagen. Mogelijk staan
verenigingsopbrengsten onder druk, door de beperkte
financiële mogelijkheden van deze gebruikers Daarnaast
ontbreekt het aan werkelijke grip op dagelijks
onderhoudskosten en kan niet worden voorzien in een
reserve voor komende groot onderhouds- en
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•

de personele rechtspositie.

vervangingskosten. Dat maakt de organisatie op
(middel)lange termijn kwetsbaar.
Het bestuur gaat zorgvuldig om met de wijze van
aanstelling van personeel en de soort overeenkomsten.
Echter: het aantal loondienstmedewerkers c.q. de som van
directe personeelskosten is te hoog in relatie tot het
Beslisdocument en bijbehorende financiële ruimte.

5.2
De balans tussen stakeholderswaarden en financiën
De waarden die de gemeente Culemborg aan behoud van een zwembad hechtte strookt niet met de
bezuinigingen die noodzakelijk zijn geweest. Het zogenaamde programma van wensen of eisen wordt vaak
lokaal bepaald door direct betrokkenen, zoals verenigingen en middenstand. Voor een goede balans in het
vormen van het inhoudelijke en financiële kader zijn de balans en de verhoudingen van de partijen die
meedoen in het proces essentieel. Aan de ene kant bepalen de partijen die meedoen immers de uitkomst
van het proces. Aan de andere kant bepaalt een gewenste uitkomst ook de partijen die gevraagd worden
mee te doen. Het is een tweezijdige participatie. Eerder is onderzocht welke betekenis participatie en de
reikwijdte van een conflict hebben op de wijze waarop gemeenten het probleem betreffende de exploitatie
van één of meerdere zwembad(en) hebben gestructureerd26. Hierbij werd gesteld dat als een probleem
gemakkelijk op te lossen is, de overheid er vaak niet bij betrokken is. De overheid komt in zicht als er sprake
is van een geringe mate van consensus over de maatstaven (normen en waarden) en/of onvoldoende
zekerheid over wetenschappelijke kennis. De problemen die zich voordoen kunnen betrekking hebben op de
consensus over de waarden. Bij andere problemen zijn het vooral de middelen die discussie oproepen, over
het doel is men het wel eens, niet over hoe dit doel bereikt kan worden.
In de Culemborgse situatie is feitelijk aangetoond dat de oplossing met een 2521 zwembad in eerste
instantie werd afgewezen, maar onder enigszins gewijzigde kaders alsnog tot stand is gekomen. Door, kort
gesteld, minder geld, meer burgerinitiatief. De conclusies luidt echter dat zowel in die fase van
besluitvorming, heroverweging, ontwikkeling tot en met realisatie en exploitatie er continu een situatie is
geweest van een “ongetemd probleem”. Dat wil zeggen dat er tussen (alle) partijen geen overeenstemming
was over de middelen, doelen en werkwijze (c.q. communicatie). De gemeente Culemborg had daarin een
bijzondere positie. Zij regisseerde, beschikte over de financiën, kennis, menskracht en ervaring. Ze
regisseerde slechts ten dele wie er participeerden in het overleg, de onderhandelingen en de besluitvorming.
Van belang hierbij is dan alsnog welke partijen initieel aan tafel zaten als ook welke partijen zijn toegetreden
of uitgetreden en wie hierop invloed heeft uitgeoefend. In Culemborg heeft de gemeente, ondanks
financiële en inhoudelijke betrokkenheid, de verantwoordelijkheid en rapportageverplichting geheel
uitbesteed aan SZC. Het ontbrak aan regie.
5.3
Schaalgrootte
Schaalgrootte is te bezien in de context van 1) organisatie, 2) commercie en 3) maatschappij. “Het uitnutten
van maatschappelijke schaalgrootte lijkt beter haalbaar met regionalisering en clustering van lokale
uitvoeringsorganisaties”. Dit is een zinssnede die initieel van toepassing is verklaard op intergemeentelijke
samenwerkingen. Bij aanbesteding aan marktpartijen worden de volgende posten vaak benoemd:
 centrale horeca inkoop;
 effectiever en efficiënter onderhoud;
 voordelen en kortingen op collectieve verzekeringen;
 kortingen op accountancy en boekhouding vanwege de schaalgrootte;
 personele aangelegenheden van werving, selectie en opleidingen tot behoud en betrokkenheid.
Schaalgroottevoordelen vanuit commercieel perspectief zijn anders dan vanuit maatschappelijk perspectief.
Het draait namelijk niet alleen om financiën, maar ook om:
 fysieke toegankelijkheid en bereikbaarheid;
26
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financiële laagdrempeligheid;
professionaliteit en gastheerschap, dienstverlening en een goed voorzieningenaanbod;
sociale betrokkenheid.

Net zoals bij intergemeentelijke samenwerking biedt een exploitatieorganisatie die breed is ingericht meer
schaalgrootte. Dat is benodigd voor een optimale balans tussen maatschappelijke doelen en professionele,
markgerichte exploitatie van sportaccommodaties. In dit verband is De Waterlinie te bezien als solitaire
sportaccommodatie en is de schaalgrootte dus zeer beperkt.
5.4
Uitvraag aan marktpartijen
In de processen waarbij Praesentis adviseert en begeleidt inzake aanbestedingen of inrichting van
exploitaties dienen de exploitanten te voldoen aan een beschrijving van de processen en opzet van het
beheer en de exploitatie van het zwembad met aandacht voor:
 Organisatiestructuur
 Gehanteerde procedures en kwaliteitssystemen.
 Klantbenadering en gastheerschap.
 Personeelsbeleid (met aandacht voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).
 Productaanbod: recreatief, doelgroepen, zwemlessen, verhuur, overige: zoals aanbod voor
kwetsbare groepen, inzet ligweide en horeca met openbaar terras, schoolzwemmen etc.
 Marketing en promotie.
 Communicatie (intern en extern).
 Waarborgen van continuïteit van de onderneming.
 Duurzaamheid in de bedrijfsvoering, met aandacht voor de thema’s: energie, milieu, gezondheid,
gebruikskwaliteiten toekomstwaarde;
 Veiligheid: alle vigerende wet- en regelging zoals de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en
Zwemgelegenheden (en onderliggend besluit) alsmede het Keurmerk Veilig & Schoon. Inclusief
toezichts- en calamiteitenplan en het al dan niet toepassen van andere hulpmiddelen dienen zij in
hun inschrijving te verwerken. In de branche is dit een bekend uitgangspunt, professionele
marktpartijen zijn hiertoe geëquipeerd (Health, Safety and Environment -HSE- management).
In feite biedt het Beslisdocument op veel van deze punten een antwoord en zelfs een exploitatiekader. Wat
er echter aan ontbreekt, in de fase van besluitvorming en nu in de bestuurspraktijk, zijn ons inziens de
“gehanteerde procedures en kwaliteitssystemen” die gelden voor het bestuur zelf. En de
procesinstrumenten en bepalingen om conclusies te trekken en afspraken met o.a. gebruikers of andere
stakeholders te heroverwegen. Er zitten, behoudens voor het bestuur van SZC, geen consequenties vast aan
het wel of niet volgen van het Beslisdocument voor gebruikers, betrokkenen en stakeholders. De gemeente
wordt uiteindelijk geconfronteerd met de financiële effecten27-28.
5.5
Burgerinitiatieven
Uit onderzoek van diverse burgerinitiatieven29 is onder meer naar voren gekomen dat er kartrekkers nodig
zijn en een zekere mate van consistentie in de organisatie en betrokkenheid van sleutelfiguren. Beknopt zijn
de aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek goed in relatie te brengen tot het initiatief in
Culemborg.
27

SZC geeft naar aanleiding van deze alinea aan: Het operationeel bestuur heeft met grote regelmaat en volledige
transparantie de gemeente geïnformeerd omtrent alle zaken, in het begin de financiële zaken en voortgang, Alle acties
zijn er op gericht geweest toe te werken naar het beslisdocument, hoe lastig dit ook bleek. Op dit moment concludeert
het bestuur dat de aannames uit het BD niet haalbaar zijn.
28
In reactie op deze respons hebben wij het bestuur van SZC voorgelegd: Mede in relatie tot ons verzoek onderstaand bij
4.6 over reflectie: Waar blijkt dan uit dat het vrijwilligersbeleidsplan op de voet gevolgd is en welke inzet er is gepleegd
om daadwerkelijk tot die 100-125 vrijwilligers te komen?
29
Succesfactoren van Burgerinitiatieven, Jont Groenendaal USBO – Universiteit Utrecht 08 – 07 – 2013
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5.5.1






Aanbevelingen voor burgers

Zorg voor een sterke onderlinge verbondenheid binnen de initiatiefgroep (een groot percentage
betrokkenen dat elkaar kent, een substantieel aantal betrokkenen met een hoge mate van
tijdsinvestering, emotionele intensiteit, intimiteit en wederkerigheid).
Zorg voor een gedreven kartrekker, een activistisch persoon die handelt vanuit een duidelijke visie
en zorgt voor goede banden met de overige betrokkenen, wederzijds respect, vertrouwen en gevoel
van obligatie. De kartrekker is de primus inter pares (de eerste onder gelijken).
Inventariseer de kennis en kunde die nodig zijn voor de uitdaging waar u voor staat en voeg
benodigde capaciteiten en competenties toe.
Zorg voor een hoge frequentie van contact met de betrokken ambtenaren en/of bestuurders.
Probeer daarbij open te staan voor het naar elkaar toegroeien van de wereldbeelden en werkwijzen.

5.5.2

Aanbevelingen voor ambtenaren en bestuurders

5.5.3

Relatie met De Waterlinie in Culemborg

1. Zorg voor adequate informatiestromen en een goede systematische afstemming van
werkzaamheden tussen de verschillende actoren die aan gemeentelijke zijde betrokken zijn bij de
ondersteuning van het burgerinitiatief. Daarbij horen zowel ambtenaren als welzijnswerkers en
bestuurders.
2. Zorg binnen uw organisatie één of meer kartrekkers. Mensen die vanuit een persoonlijke overtuiging
en vanuit hun positie binnen de organisatie, een positief stempel kunnen drukken op de houding van
de betrokken actoren aan gemeentelijke zijde ten aanzien van het burgerinitiatief en de
ondersteuning daarvan. De rugdekking door bestuurders kan nuttig zijn voor ambtenaren.
3. Zorg voor een open houding en persoonlijk contact met de betreffende burgers en naar elkaar
toegroeien.

Anno 2018 wordt geconstateerd dat de kartrekkers van het eerste uur niet meer betrokken zijn. De
initiatiefnemers, de werk- en projectgroepen onder GPZC, de betrokkenen van 2521, architect en
‘bouwbestuur’ zijn niet langer formeel betrokken. Dat geldt evengoed voor diverse besturen en (vrijwilligers
of betaald) kader van gebruikers. Er zijn wel nog bestuursleden die destijds op één of andere wijze informeel
betrokken waren bij de ontwikkeling. Zoals eerder gesteld is het management tweemaal gewijzigd Er is een
breuk ontstaan in de politieke raadscoalitie en er is een portefeuillehouder afgetreden. De meest constante
factor in het geheel lijkt de ambtelijke begeleiding vanuit de gemeente Culemborg. Het gemis aan
kartrekkers bemoeilijkt de consistentie van behoud van de kaders uit het Beslisdocument.
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Dat is voornamelijk bemerkt in de periode van 2015 en 2016. In feite is daar een kromme situatie ontstaan,
die zich lastig recht laat trekken. Dat gebeurt ook op dit moment in ieder geval niet vanzelf of vanuit
intrinsieke motivatie van alle betrokken stakeholders. In relatie tot wat hierboven gesteld is over de balans
tussen stakeholderswaarden en financiën, schaalgrootte, het vakspecialistische kaders die benodigd is voor
zwembadrealisatie – en exploitatie, worden professionele instrumenten gemist voor:
 bestuursprocessen,
 het kunnen escaleren en
 concrete, directe contractlijnen tussen de gemeente en het Bestuur van SZC wat
contractmanagement en exploitatiegaranties aangaat.
Het burgerinitiatief in Culemborg heeft geleid tot een zwembad realisatie, maar nog niet tot de beoogde
zwembadexploitatie.
5.6
Het perspectief
Betrokken partijen en voormalige stakeholders geven nu aan dat zij bereid zijn om opnieuw een bijdrage te
leveren in het optimaliseren van de exploitatie, zonder daarbij het verleden opnieuw te moeten oprakelen of
organisaties en personen te schaden. Echter: er is hoe dan ook oud zeer. Dan geldt ons inziens ook ”zachte
heelmeesters maken stinkende wonden”. Een ingreep is dan noodzakelijk. Hoe dan ook is voor een
progressieve benadering van de exploitatie en bestuurlijke aanpak het loslaten of parkeren van het velden
gewenst. Juist door het verleden eerst te benoemen en uit de weg te ruimen kan vervolgens met eens
schone lei worden begonnen. Dat proces verloopt niet vanzelf. In de fase van deze conceptrapportage
verzoeken wij het bestuur van SZC en de gemeente om, naast het kennis nemen van de analyse en een
toetsing op feitelijke correctheid, ook om een eigen30 reflectie31:
Hoe kan gekomen worden tot consensus over inhoudelijke en financiële kaders van de toekomstige
exploitatie van De Waterlinie? Wie zijn nu of toekomstig de kartrekkers? Wie zijn de stakeholders? Wie
vertoonde leiderschap in welke fase? Wie stuurt, regisseert, wie managend in welke fase? Wie zijn er
gedurende het hele proces continue factoren? In personele zin en qua rollen? Welke invulling is nodig:
- In het bestuur
- Op managementniveau
- De uitvoeringstaken (betaald vs. Vrijwillig)
- Bij de verenigingen/gebruikers

30

SZC vraag om helderheid richting toekomst omtrent support vanuit gemeente in de beschreven context. Zeker kan dit
effect hebben op kartrekkers, besluitvormingsprocessen e.d. maar ook op de subsidiering.
31
Respons Praesentis: Wat is de huidige visie van het bestuur op het Beslisdocument. Enerzijds geeft SZC aan dat het
nooit getoetst is en niet kan. Anderzijds wordt aangegeven dat het niet ‘losgelaten’ is. Wat is het toekomstige
exploitatieperspectief van De Waterlinie? Welke kaders hoen daarbij? Wat betekent dat voor de wijze waarop het geheel
van eigendom, beheer en exploitatie nu is ingericht? Wij verzoeken om die reflectie van bestuur en gemeente, juist ook
om de vervolgens voorgestelde scenario’s uit te kunnen gaan werken. Mede i.r.t draagvlak, benodigde capaciteiten &
competenties, financiële kaders etc.
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6.

Scenario’s

6.1
Bestuur SZC 2.0
Het bestuur van SZC krijgt in een vooraf met de gemeente bepaalde periode van bijvoorbeeld 1+1 jaar een
specifieke taak mee om bij te sturen en een herinrichting door te voeren op zodanige wijze dat zo optimaal
mogelijk aan de kaders van het Beslisdocument kan worden voldaan, op de beïnvloedbare aspecten.
Voor de organisatie wordt ingezet op professionalisering. Dit geldt voor het bestuur, management, technisch
en overige personeel. Op basis van externe begeleiding worden bedrijfsmatige sturingsmechanisme en
procesinstrumenten herijkt of nieuw aangeboden. Hierbij dient aandacht te zijn voor verbetering van de
communicatie. Dit komt mede tot stand door de rollen, taken en verantwoordelijkheden van elk echelon te
evalueren, herijken en opnieuw vast te stellen. En hier transparant in de interne organisatie en externe
omgeving over te zijn.
Een koers naar SZC 2.0 betekent ook dat rollen, taken en verantwoordlijkheden van het bestuur, en mogelijk
ook de bestuurlijke invulling, worden geanalyseerd en heroverwogen. In feite worden de
profielbeschrijvingen uit het Beslisdocument geactualiseerd en ge(her)activeerd. Capaciteiten,
competenties, karaktereigenschappen, maar ook de gezamenlijke kenmerken en kracht van bestuur en
management worden getoetst. Vervolgens is het mogelijk om een traject van coaching en/of intervisie te
starten om bestuur en management in hun rollen te laten groeien. Of: te komen tot heroverweging en
andere besluiten die ook wijziging van persoonlijke en personele bezetting kunnen inhouden.
Een belangrijk exploitatiekader is hierbij het behoud en gestage groei van de opbrengsten door het continu
actualiseren en aantrekkelijk houden van het activiteitenprogramma. De inzet wordt gecentreerd op het
terugdringen van personeelskosten. Het actualiseren en het activeren van het vrijwilligersbeleidsplan is hier
een essentieel onderdeel van. Daarnaast wordt de professionaliteit versterkt en worden meer specifiek
technisch geanalyseerd hoe dagelijks en groot onderhoudskosten en incidentele uitgaven op dit gebied te
voorkomen zijn. Ook minder populaire maatregelen als sluiting op gezette tijden of verhoging van tarieven
dienen op voorhand niet geschuwd te worden. Het betekent eveneens dat betrokken stakeholders zoals de
gebruikers mogelijk te maken krijgen met andere “communicerende vaten’’ dan voorheen. Als geen
vrijwilligers geleverd kunnen worden, kan de dekking van het exploitatieresultaat in feite niet anders
plaatsvinden vinden dan het verhogen van tarieven. Het moet in beeld gebracht (en: voorkomen) worden
dat dit een vicieus effect sorteert, wanneer gebruikers daardoor mogelijk in financiële problemen komen en
vervolgens (nog) minder het bad willen huren.
Er zal additioneel budget nodig zijn voor professionele begeleiding en coaching, scholing en het ten
uitvoering brengen van het geactualiseerde vrijwilligersbeleidsplan. Het budget is niet binnen SZC
voorhanden, er zal een beroep moeten worden gedaan op de gemeente.
6.2.1

Onderzoeksvraag:

Het voorgestelde scenario kan mogelijk onder druk komen staan indien het construct van vrijwilligers en
betaalde medewerkers niet levensvatbaar blijkt. Dit komt mede voort uit de navraag bij WIZZ over een
mogelijke dispensatie om conform het Beslisdocument te blijven werken. Het heractiveren van het
vrijwilligersbeleidsplan is dan bij voorbaat niet levensvatbaar. Dit onderdeel is het eerste precaire punt dat
bij WIZZ en vakbonden wordt nagegaan, inclusief andere alternatieve organisatieconstructen met
vrijwilligers, zodra de scenariofase start.
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6.2
Commercialisering
Het scenario van commercialisering doet zich voor als het Bestuur van SZC haar activiteiten staakt of, al dan
niet in overleg met de gemeente, besluit opstallen en exploitatie (terug) over te dragen. Ervan uitgaande dat
de gemeente dan nog altijd uitbesteding aan een marktpartij32 beoogd, doen zij dat met als doel:
- een sterke(re) prikkel tot ondernemerschap en marktgerichte exploitatie;
- verhogen van het maatschappelijk rendement van de inzet van De Waterlinie bij het faciliteren en
stimuleren van gezondheid, bewegen en sport;
- in het algemeen: verhogen van de doelmatigheid en efficiëntie.
Er wordt dan afstand gedaan van het burgerinitiatief. Van belang is het waarborgen van de continuïteit van
de exploitatie. Het zwembad blijft voor de beoogde 40 jaar behouden. Er wordt naar een professionele,
gastvrije dienstverlening en daarbij passend management en formatie. Dit vereist kennis en expertise. De
wens bestaat om de bedrijfsvoering van de accommodaties slagvaardiger en flexibeler in te richten. De
schaalgrootte van de desbetreffende moedermaatschappij dient te garanderen dat de financiële kaders niet
overschreden worden. Een aanbesteding in de markt wordt voorzien. Bij het uitbesteden van de
bedrijfsvoering aan een marktpartij wordt gestart met een fase van het samenstellen van eisen en wensen
voor de marktuitvraag. Vervolgens start een aanbestedingsprocedure voor de werving en selectie van een
marktpartij. De gemeente:
 bepaalt het PvE en de contractvoorwaarden;
 inclusief inhoudelijke, financiële, juridisch en personele kaders en voorwaarden (zo ook: tarieven,
programmering, openstelling, etc.);
 stelt selectie- en gunningcriteria op om te kunnen borgen dat de marktpartij een professionele,
ondernemende en vraaggerichte bedrijfsvoering opstart;
 het exploitatierisico van het nieuwe zwembad wordt verlegd naar de marktpartij. ‘Open einde
financieringen’ genieten niet de voorkeur met het oog op het sturen op marktgericht
ondernemerschap en exploitatiezekerheden en –risico’s.
 met betrekking tot De Waterlinie en gevoerde CAO hoeft commercialisering voor de personele
formatie geen verzwarend proces te zijn.
6.3
Joint-Venture
In dit scenario richt de gemeente samen met een ‘publiekrechtelijke exploitant’ een sportbedrijf op met
privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Dit biedt ruimte voor sterke, blijvende gemeentelijke sturing en
vakspecialistisch ondernemerschap. ‘Publiekrechtelijke exploitanten’ zijn Sportbedrijf Lelystad, Accres
Apeldoorn, SRO Amersfoort. Deze sportbedrijven beschikken over een privaatrechtelijke
rechtspersoonlijkheid maar voldoen volledig aan de definitie “publiekrechtelijke instelling”. Deze “publiekpublieke samenwerking33” wordt aangegaan zonder aanbestedingsprocedure. Volgens de Aanbestedingswet
heeft een publiekrechtelijke instelling specifiek ten doel te voorzien in behoeften van algemeen belang,
anders dan van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:
a) de activiteiten in hoofdzaak door een overheid worden gefinancierd;
b) het beheer is onderworpen aan toezicht door een overheid;
c) de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door
een overheid zijn aangewezen.
Voordelen:
 de aandelen van het sportbedrijf worden verdeeld tussen de gemeente Culemborg en de
sportdeskundige partner (blijvend gekwalificeerd als “publieke instelling”);
 door het gezamenlijk aandeelhouderschap zijn er goede mogelijkheden om gemeentelijke regie uit
te oefenen op het functioneren van het sportbedrijf, de maatschappelijke functie te borgen,
burgerinitiatieven te ondersteunen en zelfwerkzaamheid van verenigingen te faciliteren;
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Publiek-private samenwerking of uitbesteding van de overheidstaak
Publiek-publieke samenwerking tussen twee of meerdere publiekrechtelijke lichamen die gezamenlijk een private
entiteit (BV) oprichten.
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het werkzame personeel treedt bij de op te richten rechtspersoon in dienst met behoud van formeel
vastgelegde arbeidsvoorwaarden en –afspraken;
bestaande publieke sportbedrijven hebben in de regel expertise, gedegen bedrijfsconcepten, brede
kennis en ervaring, creativiteit en innovatief vermogen.

Nadelen:
 de gemeente Culemborg wordt (meer) betrokken bij bestuur en dagelijks beheer en exploitatie;
 het exploitatierisico wordt gedeeld (naar rato van de aandelenverhouding), dit is anders bij een
volledig risicodragende exploitatie door marktpartijen;
 sterke en blijvende gemeentelijke regie verminderd de slagkracht van het sportbedrijf om
zelfstandig, onafhankelijk marktgericht te kunnen opereren, de gemeentelijke bemoeienis blijft;
 een dergelijke constructie heeft enkele zin bij de schaalgrootte van alle accommodaties, mede
gezien o.a. de personele consequenties;
 alleen in Zeist is er nu een vergelijkbare joint venture m.b.t. Zwembad Dijnselburg (N=134).
6.4
Overweging bij scenario’s
Schoon schip, bedrijfsvervolg, eigendomssituatie en/of faillissement
Op basis van communicatie met de gemeente en het bestuur van SZC over tussentijdse bevindingen
concluderen wij dat het niet ondenkbaar is dat de genoemde scenario’s voorafgegaan worden door
eigenstandige besluitvorming van partijen. Dit kan bijvoorbeeld betreffen:
- dat het bestuur van SZC haar conclusies trekt;
- dat het gemeentebestuur tot maatregelen wenst over te gaan, vooruitlopend op nieuwe
toekomstige vast te stellen kaders;
- dat deze genoemde besluiten effect kunnen hebben op het bedrijfs- en exploitatievervolg;
- dat er mogelijk wijzigingen zich kunnen voordoen in de wijze van exploiteren als ook de het model
van eigendom en beheer en eventueel de financieringswijze;
- dat, indien de exploitatie onvoldoende wijzigt en de gemeente niet de gevraagde bijdrage in de
exploitatie wenst te verstrekken in de vorm van een verhoogde subsidie, een faillissement niet is
uitgesloten. Er zijn dan overigens scenario’s voor prepackage deals of een doorstart denkbaar.
De bevindingen in de voorliggende rapportage hebben mogelijk een (politiek) bestuurlijk afbreukrisico. Het
voorstel luidt deze aspecten onderdeel te laten uitmaken van Fase 2 van het onderzoek (de scenario
beschrijvingen).

Voorliggende eindrapportage van Fase 1 van de exploitatieanalyse is vastgesteld door het college van B&W van de
gemeente Culemborg. Het bestuur van SZC herkent zich grotendeels in de constateringen. Op onderdelen heeft het
bestuur van SZC de conceptrapportage van opmerkingen en mogelijke correcties voorzien. Deze zijn niet allemaal
volledig of 1 op 1 overgenomen. Sommige opmerkingen bevatten een bestuursvisie waarover wij SZC hebben
geadviseerd deze zelfstandig aan de gemeente kenbaar te maken. En enkele voorgestelde correcties waren niet per
direct objectief toetsbaar. Mogelijk en indien relevant vindt in Fase 2 van het onderzoek een bijstelling van het
rapport plaats op deze resterende onderdelen.
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N=1-onderzoek - onderzoek waar maar één onderzoeksobject wordt onderzocht. Er is geen vergelijkingsmateriaal. Dit
kan overigens ook gezegd worden voor het zwembadgebouw van De Waterlinie.
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