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Aan de gemeenteraden van

Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

Voorschoten, 8 oktober 2007

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u het rapport Onderzoek Zwembaden Wassenaar, Voorschoten

en Oegstgeest . Dit onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau BMC in

opdracht van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

(RKC). De RKC is verantwoordelijk voor het voorliggende eindrapport.

Selectie

In het najaar van 2006 heeft de RKC besloten een onderzoek in te stellen naar

de exploitatie van de drie gemeentelijke zwembaden. Een aanleiding voor de

keuze is gelegen in het gegeven dat het thema zwembad in de drie

gemeenten de komende periode de nodige bestuurlijke aandacht vraagt.

Bij de keuze van het onderwerp speelde mee dat zwembaden als een belangrijke

(basis-)voorziening voor de inwoners van de gemeenten worden gezien. Relevant

daarbij is dat de exploitatie van de zwembaden in alle drie gemeenten is

uitbesteed aan een derde partij.

Met het onderzoek tracht de RKC inzicht te verkrijgen of en in hoeverre de

beleidsmatige en beheersmatige uitgangspunten van de gemeenten ten aanzien

van de exploitatie van de zwembaden worden gerealiseerd. Het gaat hierbij

zowel om doelmatigheid als doeltreffendheid. De RKC verwacht dat dit onderzoek

en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen van nut kunnen zijn voor

toekomstige bestuurlijke besluiten en evaluaties op het gebied van de exploitatie

van gemeentelijke zwembaden (en andere gemeentelijke accommodaties).

Uitvoering onderzoek, hoor en wederhoor

Het onderzoek is op grond van de bij u bekende onderzoeksopzet en na een

gunningprocedure gestart in februari 2007. Het feitenonderzoek is afgerond in

juni 2007. In het kader van ambtelijk hoor en wederhoor is begin juli 2007 het

conceptrapport toegezonden aan de gemeentesecretarissen van de drie

gemeenten met het verzoek het rapport op feitelijke onjuistheden te controleren.

De ontvangen opmerkingen zijn waar nodig verwerkt.

Begin augustus 2007 heb ik het definitieve concept van het rapport aan de

colleges van Burgemeester en Wethouders gezonden in het kader van bestuurlijk

hoor en wederhoor. De ontvangen reacties hebben aanleiding gegeven het

rapport op onderdelen aan te passen. De bestuurlijke reacties van de colleges

van de drie betrokken gemeenten zijn samen met de reactie van de RKC in een

bijlage van het rapport opgenomen.



Centrale vraagstelling en conclusie

Worden de gemeentelijke bijdragen voor het exploiteren van de gemeentelijke

zwembaden in de huidige aanpak doelmatig en doeltreffend aangewend en op

welke wijze verzekeren de gemeenten zich daarvan?

Uit het onderzoek blijkt dat de drie gemeenten voor de exploitatie van de

bestaande zwembaden geen dan wel onvoldoende prestatiedoelstellingen of

resultaten hebben geformuleerd. Via de huidige overeenkomsten tussen

gemeenten en zwembaden zijn doelmatigheid en vooral ook doeltreffendheid

daarom moeilijk te beoordelen. Ook bestaat geen expliciete samenhang tussen

beleid (accommodatiebeleid, subsidiebeleid) en exploitatie van de zwembaden.

Ook daarom is het niet goed mogelijk de doeltreffende aanwending van

gemeentelijke middelen te beoordelen. Strikt genomen wordt het huidige beleid

op het gebied van de zwembaden in de drie gemeenten niet ge valueerd. In de

praktijk worden in het kader van de begroting en de uitvoering daarvan de

exploitatie(bijdrage), bedrijfsvoering en prestaties wel besproken.

Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat de huidige exploitatieovereen-

komsten zonder uitzondering zogenaamde open einde regelingen zijn. Het

financi le en bestuurlijk risico ligt daardoor nagenoeg volledig bij de

gemeentebesturen.

Aanbeveling

In deze tijd waarbij beweging en sport steeds meer ook commercieel

gemeengoed worden, past het dat de exploitanten van de zwembaden zich

ontwikkelen van beheerders naar ondernemers. Hierbij past tevens dat het

exploitatierisico in meerdere of mindere mate verschuift van de gemeente naar

de ondernemer.

De RKC beveelt een duidelijke afweging aan tussen financieel rendement

(doelmatigheid) en maatschappelijk rendement (doeltreffendheid). Op basis van

een dergelijke afweging kan de raad kaders opstellen, waarin de beoogde

maatschappelijke effecten tot uitdrukking komen. De RKC beveelt verder aan ook

deze kaders vast te leggen en uit te werken in doelstellingen en prestaties. De

raad moet hierbij keuzes kunnen maken. Daarna dient het initiatief en de

verantwoordelijkheid voor het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen

en een gezonde bedrijfsvoering bij de exploitant van het zwembad te worden

gelegd (dit is immers de professional ).

Deze aanbeveling houdt dus tevens in dat een wijziging van het karakter van de

overeenkomsten met de exploitanten noodzakelijk is (voor zover dat met

betrekking tot het nieuw te bouwen zwembad in Wassenaar al niet gebeurd is).

De gemeenten dienen eigen (maatschappelijke en/of financi le) doelstellingen te

formuleren en deze in te brengen in de overeenkomsten. In het rapport worden

hiervoor enkele uitgangspunten gegeven.

Tenslotte

De RKC wil hierbij de colleges van Burgemeester en wethouders en de

ambtenaren bedanken die de onderzoekers van BMC van de nodige informatie

hebben voorzien.



De RKC vertrouwt erop dat u het rapport zult gebruiken bij het richting geven

aan en het opstellen van kaders voor een doelmatige en doeltreffende exploitatie

van de zwembaden in uw gemeente.

Vanzelfsprekend is de RKC bereid u een nadere toelichting te geven op het

rapport.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de colleges van Burgemeester en

Wethouders van de drie gemeenten.

Hoogachtend,

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest,

De voorzitter,

Dr. W. Kuiper
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Nawoord Rekenkamercommissie op de

bestuurlijke reacties van de colleges van

Burgemeester en wethouders

De Rekenkamercommissie heeft de colleges van Burgemeester en wethouders

van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest gevraagd een

bestuurlijke reactie te geven op het conceptrapport. Een aantal bestuurlijke

reacties zijn voor de RKC aanleiding geweest het conceptrapport te wijzigen. Op

de overige bestuurlijke reacties volgt hierna, in het kort, het nawoord van het

RKC.

Wassenaar

Bestuurlijke reactie (pagina 12):

De gemeentelijke exploitatiebijdrage van 34.000 moet nog vermeld worden.

Reactie RKC:

De exploitatiebijdrage Wassenaar is gelijk aan het negatieve resultaat. In het

benchmarkoverzicht staat daarom alleen het negatieve resultaat genoemd (de

bijdrage die de gemeente Wassenaar in de exploitatie verstrekt, is het

aanzuiveren van het negatieve resultaat).

Bestuurlijke reactie (pagina 12):

Voor een zuiver beeld zou het goed zijn als bij subsidie zwemverenigingen in

de tabel als toelichting vermeld wordt dat dit een subsidie betreft voor

jeugdleden waar alle Wassenaarse verenigingen onder bepaalde voorwaarden

voor in aanmerking komen. Deze subsidie heeft naar onze mening geen relatie

met het gebruik van het zwembad.

Reactie RKC:

De RKC ziet de subsidie als een indirecte subsidie passend binnen dit rapport.

De vermelde 105.500 betreft het totale subsidiebedrag dat de gemeente

Wassenaar kwijt is aan het zwembad (inclusief alle inkomsten en uitgaven). Dit

heeft geen relatie met de subsidies aan verenigingen op basis van jeugdleden!

Bestuurlijke reactie (pagina 12 en 17):

De totaaltelling van de gemeentelijke bijdrage ad 105.500 in de tabel is

daarom niet juist.



Reactie RKC:

Uitgaande van de gekozen definitie is de telling juist want de bijdrage van de

gemeente Wassenaar ad 34.000 aan Sportfondsen Wassenaar is hier wel in

opgenomen.

Bestuurlijke reactie (pagina 12):

Voor een re el beeld zou moeten worden aangetekend dat kosten in het kader

van groot onderhoud afzonderlijk door de gemeente vergoed worden.

Overigens worden hierover op blz. 17 wel opmerkingen gemaakt.

Reactie RKC:

Teneinde dubbele teksten te voorkomen is alleen de tekst op bladzijde 17

opgenomen.

Bestuurlijke reactie (pagina 16):

Het is ons onduidelijk waar de opmerking onderaan pagina 16 op doelt dat de

gemeente Wassenaar geen exploitatiesubsidie verstrekt: het aanzuiveren van het

exploitatietekort van een organisatie zien wij als een exploitatiesubsidie.

Bestuurlijk wordt de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in het oog gehouden

en beperkt door de besprekingen in de kwartaaloverleggen met de Raad van

Beheer over de lopende rekening en het vaststellen van de tarieven van het

zwembad in de Raad voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Reactie RKC:

De opmerking dat de gemeente Wassenaar geen exploitatiesubsidie verstrekt is

verwijderd (is verwarrend). Het tweede deel van de opmerking heeft de RKC

voor kennisgeving aangenomen.

Bestuurlijke reactie (pagina 17):

De op pagina 17 genoemde onzekerheid met betrekking tot het openhouden van

het oude zwembad is verminderd door het raadsbesluit van 25 juni over het

beschikbaar stellen van het krediet voor de nieuwbouw. De contracten met de

aannemers zijn inmiddels getekend. De verwachting is dat in september 2007 de

start van de bouw plaats vindt en dat na een bouwperiode van 18 maanden in

het voorjaar van 2009 het nieuwe zwembad in gebruik genomen kan worden.

Reactie RKC:

De hiervoor vermelde tekst is grotendeels, als mededeling, verwerkt in het

rapport.

Voorschoten

Bestuurlijke reactie (pagina 20):

Bij de analyse wordt gesteld dat door de open einde regeling sturing op de

financi le resultaten en het beheersen van de financi le risico s niet mogelijk is.

Dit beeld willen wij graag nuanceren. Het college realiseert zich dat met de

huidige afspraken geen ge nstitutionaliseerde omgangsregels zijn om de

financi le risico s te beperken. Desondanks zijn wij van oordeel dat met de

gekozen regeling in de praktijk de financi le risico s voor Voorschoten zo veel

mogelijk zijn beperkt.



Reactie RKC:

De (landelijke) praktijk heeft uitgewezen dat een risicodragende regeling meer of

betere sturingsmogelijkheden biedt en dat deze adequaat toegepast kunnen

worden. Dit vereist van een gemeente een vooraf goed gedefinieerd kader, zoals

een realistische exploitatiebegroting en andere harde afspraken. Dit in

tegenstelling tot een open einde regeling waar de afspraken wel gemaakt kunnen

worden, maar over het algemeen minder hard zijn. De gemeente is immers

uiteindelijk verantwoordelijk voor het exploitatieresultaat.




