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Beste meneer Van der Lee, 

 

In de raadsvergadering van 8 mei jl. heeft u ons om een uitgebreidere bestuurlijke 

reactie gevraagd naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer over Het 

Run. Deze reactie zou schriftelijk worden nagezonden.  

In uw brief van 6 augustus 2018 vraagt u naar het uitblijven van deze reactie. 

Hieronder ontvangt u alsnog de beantwoording van uw gestelde vragen. 

 
Vraag 1 
Gevraagd wordt aan het college een nadere toelichting te geven op de conclusies 

die in het rapport zijn opgenomen, met name als het gaat over interne versus 

externe deskundigheid en de conclusie dat de geplande bezuinigingen tot nu toe 

niets hebben opgeleverd.  

 
Antwoord  
De rekenkamer concludeert terecht dat de inzet van externe expertise beperkt is 

gebleven tot een advies voorafgaand aan de privatisering en juridische advisering 

over erfpacht en aanbesteding. De expertise voor de exploitatie van het zwembad 

was in huis aangezien de jaren hiervoor het zwembad zelf werd geëxploiteerd. 

Voor het overige ontstond met de overeenkomsten die werden gesloten een 

beperkte bemoeienis met de ondernemer en werden risico’s op afstand geplaatst. 

De inzet van externe expertise was daardoor niet nodig. 

Met de kennis van nu kan worden geconstateerd dat met name de toets op 

haalbaarheid en risico’s van de nieuwe activiteiten te beperkt heeft 

plaatsgevonden. 

 

Zoals het overzicht in het rekenkamerrapport laat zien, zijn de gemiddelde uitgaven in 

de periode tot en met 2016 ongeveer gelijk aan de jaarlijkse kosten in de periode 2007-

2012. Hieruit blijkt dat de bezuinigingstaakstelling niet is gerealiseerd. 

 

 

F. van der Lee 
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Vraag 2 

In de bestuurlijke reactie uit het rapport geeft u aan dat de exploitatie van Het Run 

een succes had kunnen worden met extra kostendragers zonder een jaarlijkse 

bijdrage van de gemeente. Wat is de reden van deze vasthoudendheid? Deelt u de 

mening dat deze vasthoudendheid eigenlijk alleen vol te houden is op basis van 

een risicoanalyse en haalbaarheidsonderzoek?  

 

Antwoord  
Wij delen de mening dat extra inkomstenbronnen noodzakelijk zijn voor het 

rendabel exploiteren van een buitenzwembad. De ervaringen in de voorgaande 

jaren hebben uitgewezen dat dit, wanneer het andere inkomstenbronnen zijn dan 

een gemeentelijke bijdrage, een hoog ondernemersrisico met zich meebrengt. Om 

deze reden hebben wij u dan ook voorgesteld een bijdrage beschikbaar te stellen 

voor de exploitatie van het zwembad vanaf 2018.  

Mocht er in de toekomst een aanbieding komen waarbij geen beroep op deze 

gemeentelijke bijdrage wordt gedaan, dan zijn wij het met u eens dat een 

haalbaarheidsonderzoek en risicoanalyse noodzakelijk zijn.  

 
Vraag 3 
Wij hopen dat het college en de raad lering hebben getrokken uit dit proces en 

vragen het college toe te zeggen dat met de aanbevelingen rekening wordt 

gehouden bij het komende proces om te komen tot een toekomstige en structurele 

exploitatie van “Het Run”. 

 
Antwoord  
De aanbevelingen in het raadsvoorstel gaan niet direct over het proces om te 

komen tot een toekomstige en structurele exploitatie van Het Run. Met de 

strekking van het rapport en de conclusies is rekening gehouden bij de 

aanbesteding voor de exploitatie in 2018. Denk hierbij aan de inzet van externe 

expertise voor de aanbestedingsleidraad en overeenkomsten. Hiermee zal ook bij 

de aanbesteding voor 2019 e.v. rekening worden gehouden.  

 

Afsluiting 

De toezegging in de raadsvergadering van 8 mei jl. is niet op de gebruikelijke 

manier verwerkt waardoor de beantwoording langer op zich heeft laten wachten 

dan u van ons gewend bent. Wij vinden het van belang dat vragen van de 

raadsleden accuraat en tijdig worden beantwoord. De afhandeling van uw vragen 

verdient niet de schoonheidsprijs. Het door u in uw brief onder 5 gestelde zal door 

de voorzitter van de raad en het college nader met u worden besproken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de wnd. burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. R.H. Augusteijn 

 
 


