
 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de raad 

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Datum: 19 oktober 2017 

Onderwerp: stand van zaken Het Run 

Doel: informeren 

Aanleiding: verzoek stichting N-Joy om een structurele bijdrage 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Op 13 september jl. hebben wij u met een memo geïnformeerd over de stand van zaken bij Stichting 

N-Joy / Het Run naar aanleiding van de door deze stichting (hierna: N-Joy) ingediende financiële 

verantwoording over het tweede kwartaal 2017. Wij hebben toen aangegeven dat N-Joy op  

14 september een financiële prognose / vraag bij de gemeente zou neerleggen. Deze brief is door  

N-Joy zowel naar ons als naar u gestuurd.  

 

In de brief geeft N-Joy aan dat het haar de afgelopen drie jaar niet is gelukt om openluchtzwembad 

Het Run in financieel opzicht zelfstandig te exploiteren. Aangegeven wordt dat de huidige financiële 

situatie niet houdbaar is. N-Joy ziet vooralsnog twee opties: sluiten van Het Run of voortzetting van de 

exploitatie met een ‘voorlopige’ jaarlijkse structurele exploitatiebijdrage vanuit de gemeente. Concreet 

wordt gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van € 110.000 exclusief aflossing van de gemeentelijke 

leningen en de kosten van groot onderhoud. 

 

Wij hebben besloten het verzoek van N-Joy af te wijzen. In dit memo informeren wij u over dit besluit. 

Verder willen wij graag met u in gesprek over de te volgen koers voor Het Run. Wij zullen de 

agendacommissie vragen om hier op korte termijn een extra informatievergadering voor in te plannen.  

 

Feitelijke informatie/voorgeschiedenis 

 Financiële taakstelling: u heeft bij de voorjaarsnota 2010 een taakstellende bezuiniging 

vastgesteld voor Het Run van € 300.000 per jaar met ingang van het jaar 2013. 

 Wij besloten op 1 mei 2012 het openluchtzwembad Het Run onder voorwaarden1 in de markt 

te zetten. 

 Op 15 februari 2013 besloot u het openluchtzwembad Het Run te privatiseren en uiterlijk per 

24 april 2013 in erfpacht over te dragen aan De Smulkar (later Het Run B.V.).  

 Op 9 december 2014 besloten wij de erfpachtovereenkomst op te zeggen. Het Run B.V. is 

vervolgens op 21 juli 2015 failliet verklaard.  

 In vervolg op deze ontwikkelingen besloten wij op 13 januari 2015, binnen de door u gestelde 

eisen, de mogelijkheid te onderzoeken om openluchtzwembad Het Run open te houden voor 

het seizoen 2015.  

 Met Stichting N-Joy werd een erfpachtovereenkomst gesloten voor de periode 1 april 2015 t/m 

31 december 2015.  

 Wij besloten ondertussen op 7 april 2015 om gericht een aantal partijen te benaderen met het 

verzoek een aanbod te doen voor de exploitatie van openluchtzwembad Het Run in 2016 en 

verder. 

 Vervolgens informeerden wij u op 10 september 2015 met een memo over de voortgang, 

zoals de benaderde partijen, het ontvangen bedrijfsplan van Stichting N-Joy2 en de financiële 

en juridische (on)mogelijkheden daarvan.  

                                                      
1 De exploitatie is voor eigen rekening en risico 
2 N-Joy was de enige partij die een bedrijfsplan indiende 

http://www.heusden.nl/bis/Collegevergaderingen/Besluitenlijst_01_mei_2012/Privatisering_Het_Run/Privatisering_Het_Run
http://www.heusden.nl/bis/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering_05_februari_2013/Privatisering_Het_Run/RV_Privatisering_Het_Run_20130205


 

 Tijdens de informatievergadering Samenleving van 21 september 2015 gaf u ons de volgende 

richting mee: financiële kaders mogen enigszins worden opgerekt (mits incidenteel). 

 U besloot op 22 december 2015 om de exploitatie van Het Run voor 2016 en verder te 

gunnen aan N-Joy. Daarnaast werd besloten om een lening te verstrekken aan N-Joy van 

maximaal € 100.000, tegen hetzelfde rentepercentage als waarvoor de gemeente leent bij de 

BNG, terug te betalen binnen drie jaar en voor eigen rekening het groot onderhoud van de 

machinekamer en zwembaden uit te voeren. Uw besluit bepaalt verder dat na vier jaar een 

evaluatie plaatsvindt met de vraag of er naar redelijkheid en billijkheid nog een noodzaak is 

voor het langer voor rekening van de gemeente nemen van het groot onderhoud. 

 Op 25 oktober 2016 hebben wij u met een memo geïnformeerd over een verzoek van N-Joy 

om een aanvullende lening van € 95.000. Aangezien deze aanvullende lening niet binnen de 

door u gestelde kaders paste, hebben wij dit verzoek afgewezen. 

 Op 10 november 2016 nam u vervolgens een motie aan waarmee u ons opdracht gaf om 

tegemoet te komen aan het verzoek van N-Joy om een lening van € 95.000 te verstrekken op 

een zodanige wijze dat de lening voor de gemeente een budgettair neutraal karakter heeft. 

Hieraan werd de voorwaarde verbonden dat N-Joy elk kwartaal een financiële stand van 

zaken aan ons ter beschikking moest stellen. 

 Naar aanleiding van deze motie zijn wij op 6 december 2016 een aanvullende 

geldleningovereenkomst (voor een bedrag van € 95.000) met Stichting N-Joy aangegaan.  

 Op 20 juni en 13 september 2017 hebben wij u door memo’s geïnformeerd over de door  

N-Joy ingediende kwartaalverslagen. In de memo van 13 september 2017 is aangegeven dat 

een kostendekkende exploitatie over 2017 niet mogelijk is.  

 

Naast bovenstaande opsomming van de relevante besluiten is ook onderstaand overzicht opgesteld 

van de kosten die de gemeente vanaf 2013 voor het openluchtzwembad heeft gemaakt.  

 

 
 

In dit overzicht zijn de kosten voor de reguliere kapitaallasten en het versneld afschrijven van de 

boekwaarde in 2013 (totaal € 1.340.000) niet opgenomen. Verder zijn er kosten geboekt op het krediet 

‘privatisering Het Run’. Deze zijn ineens afgeschreven: in 2012 € 95.000 en in 2013 € 78.000. In 2015 

zijn er tot een bedrag van € 40.000 aan oninbare vorderingen afgeboekt en in datzelfde jaar is er een 

lumpsumvergoeding van € 10.000 betaald voor de afwikkeling van het faillissement van het Run B.V. 

en ter finale kwijting van de wederzijdse vorderingen. Tot slot is ook de eenmalige bijdrage aan Het 

Run B.V. (circa € 150.000 in 2013) en de verstrekte geldlening aan N-Joy (€ 195.000) niet in het 

overzicht opgenomen.  

 

Afweging 

Het verzoek van N-Joy om een (voorlopige) structurele bijdrage past niet binnen het door u gestelde 

financiële kader. Op basis van dit kader is er in 2013 en in 2015 een aanbesteding van de exploitatie 

van zwembad Het Run geweest. Daarbij gaf een aantal inschrijvers aan dat de exploitatie van een 

buitenzwembad zonder financiële bijdrage van de gemeente niet mogelijk is. Als er nu voor wordt 

gekozen om een structurele bijdrage te verlenen aan N-Joy, dan zou dat betekenen dat het 

aanbestedingskader significant wijzigt. Los van de vraag of N-Joy bij een gewijzigd 

aanbestedingskader de economisch meest voordelige inschrijving zou kunnen overleggen, loopt de 

gemeente een risico dat hier bezwaar tegen wordt gemaakt door een derde partij. Op deze manier kan 

Type kosten 2013 2014 2015 2016 2017

Onderhoudskosten 130.500 0 16.500 185.000 14.000

Uren in € 26.000 41.000 118.000 32.000 n.n.b

Energie / waterkosten 15.000 6.000 3.000 7.500 n.n.b

Inhuur (juridisch/ taxatie) 0 10.000 55.500 6.000 n.n.b

Overige kosten 6.500 6.000 11.000 15.000 2.500

Totaal 178.000 63.000 204.000 245.500 16.500



 

zij er toe worden gedwongen3 over te gaan tot een nieuwe aanbesteding. Dit wordt gestaafd door het 

juridisch advies dat wij hebben ingewonnen4.  

 

Besluit 

Gelet op het vorenstaande hebben wij  dan ook besloten het verzoek van N-Joy om een structurele 

bijdrage af te wijzen. In het schriftelijk verzoek van N-Joy staat dat N-Joy de deuren van het zwembad 

moet sluiten als een financiële bijdrage van de gemeente uitblijft. Ons besluit leidt er dan redelijkerwijs 

toe dat N-Joy failliet zal worden verklaard. In dat geval moeten de verstrekte leningen ad € 195.000 

waarschijnlijk worden afgeboekt.  

  

Hoe nu verder? 

Op basis van de ervaringen die tussen 2013 en nu zijn opgedaan, kan worden geconcludeerd dat de 

exploitatie van Het Run zonder een structurele bijdrage van de gemeente niet realistisch is.  

Naar aanleiding van de ontstane situatie is er een aantal mogelijke scenario’s te benoemen: 

1. N-Joy vindt buiten de gemeente een oplossing zodat zonder extra bijdrage de exploitatie 

van Het Run kan worden voortgezet: als N-Joy een oplossing kan vinden voor de ontstane 

financiële wordt de huidige situatie gecontinueerd.  

2. Sluiten van Het Run / verkopen: N-Joy geeft in haar verzoek aan dat op het moment dat de 

gemeente geen structurele financiële bijdrage verleent, zij geen andere optie zien dan het 

sluiten van Het Run. In dat geval zal de erfpacht moeten worden ontbonden om het eigendom 

van het zwembad weer bij de gemeente te krijgen. Wij zien geen mogelijkheden voor het 

exploiteren van Het Run als er geen bereidheid is om daarin structureel bij te dragen. In dat 

geval ligt het voor de hand Het Run te verkopen. In dit geval verliest de gemeente haar 

zeggenschap over de accommodatie en is het de vraag of openbaar zwemwater bij Het Run 

behouden blijft. 

 

Als u bereid bent om een structurele bijdrage te verlenen aan de exploitatie van Het Run zien wij 

nog de volgende mogelijkheden:  

3. Zelf exploiteren van Het Run: in dit scenario komt de exploitatie van Het Run weer bij de 

gemeente te liggen, vergelijkbaar met de situatie zoals die voor 2013 was. Om kosten te 

beperken zou op onderdelen kunnen worden gekeken of samenwerking mogelijk is. Er zou 

bijvoorbeeld voor kunnen worden gekozen om een deel van het complex te verhuren voor 

outdooractiviteiten of de horeca op afstand te zetten. Aan het zelf exploiteren zijn echter ook 

risico’s verbonden. De organisatie van het sportbedrijf is niet meer toegerust op de exploitatie 

van het buitenbad. Deze zal moeten worden opgebouwd. De kosten en inspanningen moeten 

niet worden onderschat.   

4. Opnieuw in de markt zetten van de exploitatie van Het Run: adviesbureau Synarchis is 

gevraagd op hoofdlijnen aan te geven waar bij het opnieuw in de markt zetten van Het Run 

rekening mee moet worden gehouden. Deze notitie is als bijlage bij dit memo gevoegd. In de 

notitie wordt een algemeen beeld van de markt geschetst. Daarnaast gaat deze op hoofdlijnen 

in op de aspecten die meespelen bij het in de markt zetten van de exploitatie van een 

buitenbad.  

 

Bij de scenario’s 3 en 4 is een groot aantal subcategorieën mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld worden 

gekozen voor beperkte openstelling of aanbieden van onverwarmd zwemwater. Deze keuzes zullen 

gevolgen hebben voor de financiële bijdrage. Op dit moment is het nog te vroeg om hier tot in detail 

op in te gaan. 

Een risico waar wij wel op willen wijzen, is dat, als u de exploitatie van het zwembad voor komend 

seizoen wil borgen, de tijd waarschijnlijk een probleem zal worden. Bij faillissement van N-Joy geldt 

voor de erfpachtovereenkomst een opzegtermijn van een jaar. De curator kan gedurende die tijd een 

                                                      
3 Een van de partijen die in het verleden gepolst is, heeft ons daar onlangs ook op gewezen.  
4 Dit advies ligt vertrouwelijk voor u ter inzage. 



 

andere gegadigde zoeken, waardoor het onduidelijk is wanneer het zwembad weer geheel aan de 

gemeente in eigendom toevalt. Wellicht dat er tijd gewonnen kan worden door een minnelijke 

schikking tussen gemeente en N-Joy zodat een faillissement wordt voorkomen. Synarchis geeft 

daarnaast in de notitie aan dat een nieuwe aanbesteding zeven tot acht maanden in beslag zal 

nemen. Als er de bereidheid is om Het Run open te houden, is het dus de vraag of dat voor komend 

seizoen gaat lukken. Dan zou dit de te bewandelen route zijn:  

 in gesprek te gaan met N-Joy om te kijken of een minnelijke oplossing mogelijk is; 

 als dat lukt tijdelijk de regie / exploitatie van Het Run in eigen hand te nemen en deze tijd 

gebruiken om het Run opnieuw in de markt te zetten. 
 

Verzoek om richtinggevende uitspraak 

Wij verzoeken u een richtinggevende uitspraak te doen over de toekomst van Het Run. Wij stellen 

voor om op basis van deze uitspraak een aantal scenario’s nader uit te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gemeente Heusden 

T.a.v. College van B&W en Leden van de Gemeente Raad 

Postbus 2 

5250 AA Vlijmen 

 

 

 

Drunen, 14 september 2017 

 

Geachte College en Leden van de Raad, 

 

Op basis van drie zeer moeizame exploitatie jaren moeten wij u helaas informeren dat een 

zelfstandige financiële exploitatie van het openluchtzwembad door ons vooralsnog niet kan worden 

gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door de grote afhankelijkheid van het grillige zomerweer en door 

het onvoldoende hebben kunnen realiseren van overige bedrijfsmatige activiteiten. Alhoewel de 

huidige overige activiteiten het tekort van het zwembad deels kunnen dekken, is de huidige 

financiële situatie niet houdbaar.  

Op basis van het bovenstaande zijn wij als bestuur zijn dan ook van mening dat het 

openluchtzwembad op dit moment twee opties rest:  

1. Sluiting;  

2. Voortzetting van de exploitatie met een voorlopige jaarlijkse structurele exploitatiebijdrage vanuit 

de gemeente.  

 

Vanwege het maatschappelijke belang van het openluchtbad voor (de inwoners van) de gemeente 

Heusden verzoeken wij u hierbij om te besluiten voor optie 2. 

Teneinde het openluchtbad te kunnen blijven exploiteren verwachten we vooralsnog zowel voor dit 

jaar (2017) als voor de komende jaren (2018 e.v.), een jaarlijkse bijdrage, exclusief aflossing 

gemeentelijke leningen, van ongeveer EUR 110.000,- nodig te hebben. In verband hiermee kan 

aflossing van de uitstaande lening van de gemeente ad EUR 195.000,- helaas niet conform afspraken 

plaatsvinden. 

 

Wij willen benadrukken dat het nog steeds onze uitdrukkelijke intentie is het openluchtzwembad 

financieel onafhankelijk te exploiteren.  

 

 



Indien u zou besluiten tot toekenning van een jaarlijkse exploitatiebijdrage, dan stellen wij voor 

periodiek te bekijken wat de eventuele structurele inkomsten van onze (nieuwe) overige activiteiten 

kunnen zijn. Eventuele structurele extra inkomsten kunnen dan worden aangewend voor aflossing 

van de uitstaande lening en/of voor verlaging van de jaarlijkse exploitatiebijdrage.  

In de bijlage bij deze brief vindt u een cijfermatige onderbouwing van de benodigde jaarlijkse 

exploitatiebijdrage, alsmede een beschrijving van de huidige en toekomstige overige activiteiten.  

 

Voor het geven van een nadere toelichting of voor de beantwoording van vragen staan wij uiteraard 

te uwer beschikking. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Stichting N-Joy 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

BIJLAGEN: 

Toelichting op verzoek 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE I – Toelichting op verzoek 

 

1. Bepaling jaarlijkse exploitatiebijdrage 

Teneinde te komen tot een conservatief realistische bepaling van de benodigde structurele jaarlijkse 

exploitatiebijdrage hebben wij de volgende aanpak gehanteerd: 

 

a.  Bepaling historisch gemiddelde exploitatietekort openluchtzwembad over de afgelopen 3 jaar  

Dit gemiddelde is uitgekomen op EUR -121.000 per jaar. Wij verwijzen naar Bijlage 1-B. 

 

b. Bepaling historische bijdrage overige activiteiten. 

Deze bedragen over de jaren 2015, 2016 en 2017 respectievelijk EUR 1.200, EUR 9.100 en EUR 

42.400 

We verwijzen naar bijlage 1-C. 

c. Bepaling verwacht gemiddeld jaarlijks exploitatietekort op basis van a. en b., rekening houdend 

met de laatste informatie & een marge slechte zomer. 

 Voor de aannames en berekeningen verwijzen we naar bijlage 1-D. 

 

2. Huidige overige activiteiten 

Het afgelopen jaar zijn de volgende bedrijfsmatige activiteiten gerealiseerd (reeds een bijdrage 

leverend aan verlaging van het exploitatietekort): 

- Camperpark 

- 2 extra horecapunten  

- Heusdenpas 

- Jeugdkampen 

 

3. Toekomstige overige activiteiten 

Projecten die in de toekomst gerealiseerd kunnen worden en die een bijdrage kunnen leveren aan de 

exploitatie zijn:  

a. Dagbesteding- voor zorg behoevende personen: inmiddels hebben we 3 cliënten reeds op 

intentieverklaring bij onze zorg Stichting. Verwachtte dekkingsbijdrage EUR 36.000 per jaar.   

b. Crisis opvang- opvang van jeugd in crisis situaties: verwachtte dekkingsbijdrage EUR 24.000 per 

jaar.   

c. Blaashal: Met een financiering van EUR 60.000 (EUR 20.000 reeds gefinancierd) verwachten we 

een jaarlijkse dekkingsbijdrage van EUR 15.000-20.000 te kunnen realiseren. Het college heeft ons 

geadviseerd het project op hold te zetten 

d. Vergroting van de horeca omzet: doelstelling om 51% horeca omzet t.o.v. geprognotiseerde omzet 

entree & badenkaarten te realiseren. Extra dekkingsbijdrage EUR 12.500. 
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Apr Mei Jun Jul Aug Sep

2015

2016

2017

Apr Mei Jun Jul Aug Sep Totaal

2015 9.030€           10.477€        20.224€         67.532€         64.641€           1.371€           173.275€  

2016 4.896€           27.878€        14.403€         48.039€         81.233€           25.373€        201.821€  

2017 15.974€        55.110€        52.893€         32.379€         30.262€           1.250€           187.868€  

1.A) Omzetverloop 2015-2017 

Hieronder grafisch weergegeven het omzetverloop (entree, badenkaarten en horeca) per maand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



1.B) Gemiddeld exploitatietekort (zonder projecten) 

 

2015 2016 Gemid '15-'17

1-1/1-9 1-9/31-12 Totaal

Omzet

Entrée & badenkaarten 133.867€       148.813€       128.464€      1.000€          129.464€      137.381€          

Horeca 38.962€         50.908€         52.900€        250€             53.150€        47.673€            

Zorgactiviteiten -€              -€              -€              -€              -€              -€                 

Camperpark -€              -€              -€              -€              -€              -€                 

Sponsoring -€              -€              -€              -€              -€              -€                 

Overig -€              -€              -€              -€              -€              -€                 

Totaal 172.829€       199.721€       181.364€      1.250€          182.614€      185.055€          

Inkoopwaarde omzet 36.501€         25.425€         36.060€        125€             36.185€        32.704€            

Bruto resultaat 136.328€       174.296€       145.304€      1.125€          146.429€      152.351€          

Personeelslasten* 108.657€       115.478€       86.132€        29.285€        115.417€      113.184€          

Overige personeelslasten 8.030€           2.524€           1.077€          600€             1.677€          4.077€              

Afschrijvingskosten 1.800€           1.681€           2.690€          1.345€          4.035€          2.505€              

Huisvestingkosten 78.426€         90.169€         80.502€        12.436€        92.938€        87.178€            

Exploitatiekosten 17.332€         8.003€           22.391€        840€             23.231€        16.189€            

Kantoorkosten 12.512€         10.062€         7.534€          1.407€          8.941€          10.505€            

Autokosten 2.468€           1.965€           1.868€          100€             1.968€          2.134€              

Verkoopkosten 12.126€         6.038€           8.310€          1.440€          9.750€          9.305€              

Algemeen 10.382€         32.308€         16.513€        1.780€          18.293€        20.328€            

Financiele baten en lasten 10.875€         4.105€           9.113€          300€             9.413€          8.131€              

Netto resultaat -126.280€     -98.039€       -90.826€       -48.408€       -139.234€     -121.184€        

2017



2015 2016 Gemid '15-'17

1-1/1-9 1-9/31-12 Totaal

Omzet

Entrée & badenkaarten 133.867€       148.813€       128.464€      1.000€          129.464€      137.381€          

Horeca 38.962€         50.908€         52.900€        250€             53.150€        47.673€            

Zorgactiviteiten -€              -€              -€              -€              -€              -€                 

Camperpark -€              -€              7.741€          4.511€          12.252€        4.084€              

Sponsoring -€              4.750€           2.650€          -€              2.650€          3.700€              

Overig 1.175€           4.302€           12.070€        15.458€        27.528€        11.002€            

Totaal 174.004€       208.773€       203.825€      21.219€        225.044€      202.607€          

Inkoopwaarde omzet 36.501€         25.425€         36.060€        125€             36.185€        32.704€            

Bruto resultaat 137.503€       183.347€       167.765€      21.094€        188.859€      169.903€          

Personeelslasten* 108.657€       115.478€       86.132€        29.285€        115.417€      113.184€          

Overige personeelslasten 8.030€           2.524€           1.077€          600€             1.677€          4.077€              

Afschrijvingskosten 1.800€           1.681€           2.690€          1.345€          4.035€          2.505€              

Huisvestingkosten 78.426€         90.169€         80.502€        12.436€        92.938€        87.178€            

Exploitatiekosten 17.332€         8.003€           22.391€        840€             23.231€        16.189€            

Kantoorkosten 12.512€         10.062€         7.534€          1.407€          8.941€          10.505€            

Autokosten 2.468€           1.965€           1.868€          100€             1.968€          2.134€              

Verkoopkosten 12.126€         6.038€           8.310€          1.440€          9.750€          9.305€              

Algemeen 10.382€         32.308€         16.513€        1.780€          18.293€        20.328€            

Financiele baten en lasten 10.875€         4.105€           9.113€          300€             9.413€          8.131€              

Netto resultaat -125.104€     -88.987€       -68.365€       -28.439€       -96.804€       -103.632€        

2017

1.C) Gemiddeld exploitatietekort (met projecten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.D) Begroting 2018 – e.v. 

 

*Het jaar 2015 is genormaliseerd. In 2015 was pas vanaf april vast personeel t.b.v. het zwembad in dienst. De personeelslasten zijn derhalve met 4 maanden * 3 FTE’s * EUR 1.600 bruto salaris * 8% vakantiegeld  

genormaliseerd.  

Deze begroting is op basis van historische resultaten van 2015 t/m 2017 samengesteld. Waar nodig is omwille van nieuwe inzichten  een correctie gemaakt op de 

desbetreffende post.   

Het verwachte resultaat 2018 – e.v. zonder  veiligheidsmarge slechte zomer (EUR 12.381)  bedraagt: EUR – 98.823.

2015 2016

1-1/1-9 1-9/31-12 Totaal Gemid '15-'17 Correctie Totaal

Omzet

Entrée & badenkaarten 133.867€       148.813€       128.464€      1.000€          129.464€      137.381€          -12.381€       125.000€      

Horeca 38.962€         50.908€         52.900€        250€             53.150€        47.673€            2.327€          50.000€        

Zorgactiviteiten -€              -€              -€              -€              -€              -€                 -€              -€              

Camperpark -€              -€              7.741€          4.511€          12.252€        4.084€              18.411€        22.495€        

Sponsoring -€              4.750€           2.650€          -€              2.650€          3.700€              -200€            3.500€          

Overig 1.175€           4.302€           12.070€        15.458€        27.528€        11.002€            3.998€          15.000€        

Totaal 174.004€       208.773€       203.825€      21.219€        225.044€      202.607€          12.155€        215.995€      

Inkoopwaarde omzet 36.501€         25.425€         36.060€        125€             36.185€        32.704€            -1.796€         34.500€        

Bruto resultaat 137.503€       183.347€       167.765€      21.094€        188.859€      169.903€          13.951€        183.854€      

Personeelslasten* 108.657€       115.478€       86.132€        29.285€        115.417€      113.184€          21.682€        134.866€      

Overige personeelslasten 8.030€           2.524€           1.077€          600€             1.677€          4.077€              -1.306€         2.771€          

Afschrijvingskosten 1.800€           1.681€           2.690€          1.345€          4.035€          2.505€              6.261€          8.767€          

Huisvestingkosten 78.426€         90.169€         80.502€        12.436€        92.938€        87.178€            5.730€          92.907€        

Exploitatiekosten 17.332€         8.003€           22.391€        840€             23.231€        16.189€            4.995€          21.183€        

Kantoorkosten 12.512€         10.062€         7.534€          1.407€          8.941€          10.505€            -983€            9.522€          

Autokosten 2.468€           1.965€           1.868€          100€             1.968€          2.134€              -438€            1.696€          

Verkoopkosten 12.126€         6.038€           8.310€          1.440€          9.750€          9.305€              -1.647€         7.658€          

Algemeen 10.382€         32.308€         16.513€        1.780€          18.293€        20.328€            -7.859€         12.469€        

Financiele baten en lasten 10.875€         4.105€           9.113€          300€             9.413€          8.131€              -4.911€         3.220€          

Netto resultaat -125.104€     -88.987€       -68.365€       -28.439€       -96.804€       -103.632€        -7.572€         -111.204€     

2017 2018 - e.v.



 

 
 

 

Toelichting: 

Omzet 

Entree & badenkaarten 

De gemiddelde opbrengsten uit entree & badenkaarten is met een veiligheidsmarge van EUR 12.381 

bijgesteld om rekening te houden met een slechte zomer.   

Horeca 

In het verleden bedroegen de inkomsten uit horeca 29,1% (2015) & 34,2% (2016) van de omzet. Door de 

nieuwe horecapunten werd deze verhouding vergroot naar 41,0% (2017). In de begroting bedragen de 

inkomsten uit horeca 40% van de omzet entree & badenkaarten.  

Zorgactiviteiten 

Voorzichtigheidshalve zijn geen inkomsten ingecalculeerd. Het project dagbesteding kan een positieve 

bijdrage aan de exploitatie leveren van EUR 36.000.  

Camperpark 

De omzet camperpark is als volgt berekend: 

 

 

Op basis van bovenstaand overzicht gaat Stichting N-Joy uit van 13,5% bezetting. 

Sponsoring 

10 sponsoren ad. EUR 350,- begroot.  

Overig 

Onder de post overig vallen de inkomsten uit Heusdenpas (EUR 7.000), verhuur zwembad (EUR 1.500), 

outdoor (EUR 5.000), kampen (EUR 1.000), giften, commissies & overig (EUR 500).  

 

 

 

 

 

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Bezettingsgraad 5% 5% 7,5% 15% 15% 20% 30% 30% 20% 5% 5% 5%

Dagen in maand 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Max. beschikbare plekken 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Aantal plaatsen 48 43 72 140 144 186 288 288 186 48 47 48

Prijs per plaats 14,62€     14,62€     14,62€     14,62€     14,62€     14,62€     14,62€     14,62€     14,62€     14,62€     14,62€     14,62€     

Omzet 703€         635€         1.054€     2.040€     2.108€     2.720€     4.216€     4.216€     2.720€     703€         680€         703€         22.495€    



 

 
 

 

Gem. Belastingen

OZB 15.000€        

Brabant water 2.800€           provinciale heffing & gemeente Heusden

Waterschappen 2.200€           

20.000€        

Kosten 

Inkoopwaarde omzet 

De inkoopwaarde omzet is op basis van een gemiddelde inkoopwaarde omzet horeca vastgesteld, te 

weten: 69%.  

Personeelslasten 

De personeelslasten zijn als volgt begroot: 

 

 Vast personeel  

  3 FTE  EUR 2.000  bruto per maand =  EUR    72.000 

  Vakantiegeld 8%       EUR      5.760 

 Flex personeel 

  Gemiddelde  2015 (EUR 30.474), 2016 (EUR 15.361) & 2017 (33.579)  EUR    26.472 

  Bedragen zijn inclusief vakantiegeld 

Werkgeverslasten 15%        EUR    15.635 

 Uitbesteden financieel beheer       EUR15.000 + 

  (inclusief samenstellen 4 tussentijdse rapportages) 

 Totaal          EUR  134.866 

Overige personeelslasten 

Omvat de gemiddelde lasten 2015-2017 van: reiskostenvergoedingen (EUR 1.245), werkkleding (EUR 

646), kantinekosten (EUR 538), opleidingskosten (EUR 250) & overige personeelskosten (EUR 92). 

Afschrijvingslasten 

Zie afschrijvingsstaat (laatste pagina). 

Huisvestingskosten 

Omvat de gemiddelde lasten 2015-2017 van: huur apparatuur (EUR 3.301), onderhoud (EUR 8.430), 

schoonmaakkosten (EUR 1.621), energie (EUR 10.863), overige huisvestingskosten (EUR 972).  

Verder zijn onder huisvestingskosten opgenomen: water (EUR 10.863), netbeheer & meetdiensten (EUR 

9.772) & gemeentelijke belastingen (EUR 20.000).  

De kosten van water zijn vastgesteld op basis van de nieuwe voorschotnota. Netbeheer & meetdiensten 

is vastgesteld op  gemiddelde lasten netbeheer 2015-2017 + meetdiensten Fudura EUR 434,61 per 

kwartaal. De gemeentelijke belastingen zijn als volgt vastgesteld: 

 

 



 

 
 

 

Exploitatiekosten 

Omvat de gemiddelde lasten 2015-2017 van: afvoerbedrijfsafval (EUR 2.789), kosten keuringen en 

inspecties (EUR 2.728), kleine inventaris (EUR 1.200), horeca en keukenbenodigdheden (EUR 1.799), 

gereedschappen (EUR 172), kleine aanschaffingen (EUR 451), onderhoud machines (EUR 2.783) & 

chemicaliën, gassen & overig (EUR 9.261). 

Kantoorkosten 

Omvat de gemiddelde lasten 2015-2017 van: kantoorbenodigdheden (EUR 522,), contr/ abonn/ 

heffingen (EUR 2.477), beveiliging (EUR 1.395), porti (EUR 185,-), telefoonkosten (EUR 2.400), drukwerk 

(EUR 40), automatiseringskosten (EUR 950), internet/hosting kosten (EUR 827) & overige kantoorkosten 

(EUR 726).  

Autokosten 

Omvat de gemiddelde lasten 2015-2017 van: tank/ benzine kosten (EUR 592), onderhoud/ rep. Auto 

(EUR 440), wegenbelasting (EUR 500), overige autokosten (EUR 164).  

Verkoopkosten 

Omvat de gemiddelde lasten 2015-2017 van: reclame kosten (EUR 3.133), relatiegeschenken (EUR 70), 

huisstijl (EUR 1.873), reis- en verblijfkosten (EUR 33), lunch/diner/ verteer kosten (EUR 408) & overige 

verkoopkosten (EUR 391).  

De kosten van entertainment (EUR 1.750) zijn op basis van: 2x Super Soaker (EUR 550), 1 optreden 

dauwzwemmers (EUR 250) & 1 overige activiteit/ act (EUR 450) vastgesteld.  

Algemene kosten 

Omvat de gemiddelde lasten 2015-2017 van: vervoer/ transportkosten inkopen (EUR 228), bankkosten 

(EUR 651), transactiekosten (EUR 6) & overige algemene kosten (EUR 1.527).  

 

Verzekeringen en assuranties zijn op basis van een recent afgegeven offerte vastgesteld (EUR 3.102), de 

kosten voor administratie (EUR 2.500) en loonadministratie (EUR 2.455) zijn op basis van afgelopen jaar 

vastgesteld. De kosten voor boetes, en incasso’s zijn op nihil vastgesteld. Zonder achterstanden zullen 

deze kosten er niet zijn. Voor (juridische)advieskosten is bedrag van EUR 2.000 begroot.  

Financiële baten en lasten 

Omvat de gemiddelde lasten 2015-2017 van: rente leningen o/g (EUR 1.720). Door een strakke 

procedure wordt verwacht dat het kasverschil gereduceerd kan worden tot (EUR 1.500).  

De kosten voor bankrente, rente debiteuren en rente belastingdienst zijn op nihil vastgesteld. Zonder 

achterstanden zullen deze kosten er niet zijn.  

 

 



 

 
 

 

Aanschaffingswaarden Afschrijvingen Boekwaarde

Investerings- Stand Restwaarde Investe- Desinves- Stand Stand Ten laste Desinves- Stand

datum 01-01-2018 ringen teringen 31-12-2018 % 1-01-2018 van 2018 teringen 31-12-2018 31-12-2018

€ € € € € € € € €

Vervoermiddelen

Ford Focus 68-JX-PT 2015 1.660 350 0 0 1.660 20% 594 332 926 734

0 20% 0 0 0

0 20% 0 0 0

0 20% 0 0 0

0 20% 0 0 0

0 20% 0 0 0

1.660 350 0 0 1.660 594 332 926 734

Inventaris

Waterstofzuigers 2015 6.598 750 6.598 20% 2.490 1.320 3.810 2.788

Catifesse 50 2015 498 50 498 20% 190 100 290 208

Cleanfix RA 430E Schrob/Zuig 2015 900 100 900 20% 340 180 520 380

Frituurwand 2016 3.707 1.500 3.707 20% 741 741 1.482 2.225

HD reiniger Oertzen 2016 950 100 950 20% 190 190 380 570

Aanleg Camperpark 2017 0 0 13.111 13.111 20% 0 2.622 2.622 10.489

Luchtdraaghal 2017 0 1.000 8.547 8.547 20% 0 1.709 1.709 6.838

Kassasysteem 2017 2.000 0 2.000 20% 0 400 400 1.600

14.652 3.500 21.658 0 36.311 3.951 7.262 11.213 25.097

Automatisering

Website 2016 3.272 340 3.612 20% 722 722 1.444 2.168

Toegangssyteem 2016 2.250 2.250 20% 450 450 900 1.350

5.522 0 340 0 5.862 1.172 1.172 2.344 3.518

TOTAAL 21.834 3.850 21.998 0 43.833 5.717 8.767 14.484 29.349

Afschrijvingsstaat 

 

 



 

 
 

 
 
Stichting N-Joy 
Sportlaan 14 
5151 RK Drunen 
 
Gemeente Heusden. 
t.a.v. Dhr. van Bokhoven, college en leden van de raad.   
Postbus 41  
5250 AA  Vlijmen. 
 
Betreft: toekomst zwembad het Run 
 
Bijlage: Financieel overzicht. 
 
Drunen, 14 september 2017, 
 
Geachte heer van Bokhoven, college en leden van de raad. 
 
Het is met grote spijt dat Stichting N-Joy, exploitant van zwembad het Run in Drunen, u 
moet mededelen dat aankomende maanden wederom liquiditeitsproblemen worden 
voorzien. Tegenvallende inkomsten onder invloed van weersomstandigheden en het 
onvoldoende hebben kunnen opstarten van overige activiteiten zijn de oorzaak van het 
financiële tekort.  
 
De historie 
Nadat het Run B.V. in 2015 faillissement had aangevraagd, is Stichting N-Joy door Gemeente 
Heusden benaderd om de zwemaccommodatie in zijn totaal over te nemen. De gemeente 
was de mening toegedaan N-Joy een visie had die goed aansloot bij de exploitatieopzet van 
het bad. 
 
Gemeente en Stichting N-Joy sloten per 01-04-2015 een erfpachtovereenkomst met een 
looptijd tot het einde van dat jaar, zonder financiële bijdrage. N-Joy heeft hierdoor flink 
moeten investeren om het zwembad open te kunnen stellen. Dit bleek toen de enige op dat 
moment haalbare oplossing om het bad in 2015 open te houden – en voor definitieve 
sluiting te behoeden.  
 
Na het zwembad in 2015 naar tevredenheid van eenieder te hebben geëxploiteerd, volgden 
gesprekken met de lokale politiek en gemeente Heusden over de toekomst van het Run. Op 
31-12-2015 om 16.55 uur werd na een bewogen periode een contract met Gemeente 
Heusden voor de exploitatie van het Run voor een periode van 15 jaar getekend. N-Joy zag 
de toekomst met steun van de gemeente vol vertrouwen tegemoet.  
 
In 2016 werd het achterstallig groot onderhoud aangepakt en het zwembad door N-Joy op 
een goede manier opengesteld. De stichting zag zich echter in september 2016 genoodzaakt 
bij de gemeente aan te kloppen voor een financiële injectie. Enkele fracties dienden een 



 

 
 

 
 
motie in waarin het college werd opgedragen een nieuwe extra lening beschikbaar te 
stellen.  
 
Het heden 
Ondanks het zwembad in 2017, wederom naar tevredenheid van alle zwembadbezoekers, te 
hebben geëxploiteerd, blijkt de financiële basis, ondanks de steun vanuit de gemeente 
Heusden en ondanks de realisatie van een aantal nieuwe activiteiten, wederom niet 
voldoende.   
 
Het voorseizoen 2017 was voor wat betreft de exploitatie veelbelovend. Hierdoor kreeg N-
Joy ruimte voor het doen van belangrijke nieuwe investeringen in het camperpark en extra 
horecapunten. Helaas waren de weergoden het Run in juli en augustus minder goed gezind. 
Normaliter brengen deze maanden gemiddeld ongeveer 130.000 euro omzet. Dit jaar bleef 
de teller op circa 62.500 euro steken. 
 
Gerealiseerde projecten: 

 Realisatie Camperpark Drunen (genomineerd voor Camperpark van het Jaar). 

 Aanschaf van luchtdraaghal waardoor zwembad ook in gebruik kan blijven van september tot 

en met april.  

NB: De Rabobank heeft de plannen als “zeer goed” beoordeeld en een Stimuleringspremie 

aangeboden (EUR 10.000) ter realisatie van de luchthal. 

 Realisatie 2 extra horecapunten. 

 Realisatie van een nieuw toegangscontrolesysteem en kassa’s 

 Gratis abonnement voor alle Heusdenpas-houders. 

 Aantrekken van meer bezoekers (gezinnen!).  

 Georganiseerde jeugdkampen. 

 Organisatie van diverse maatschappelijke en sociale projecten  

De toekomst  
Stichting N-Joy heeft veel maatschappelijke en sociale projecten gerealiseerd en een goede 
naam opgebouwd bij veel (nieuwe) gebruikers. De stichting heeft zich vanaf 2015 altijd 100% 
ingezet om de overeengekomen doelstelling en projecten te realiseren, maar bovenal om 
het zwembad op een plezierige en goede manier open te stellen en te exploiteren.  
 
Ondanks de tomeloze inzet van de drie vaste krachten (tegen het minimumloon) en van 
enthousiaste vrijwilligers is N-Joy helaas niet geslaagd in het leggen van een financieel 
gezonde basis onder de exploitatie van het Run. De blijvende financieringsbehoefte met 
bijkomende problematieken van het openluchtbad maakt het lastig, al dan niet, onmogelijk 
nieuwe projecten op te starten die de verlieslatende exploitatie van het openluchtbad 
kunnen financieren. Elk jaar weer blijft exploitatie te weersafhankelijk. Stichting N-Joy is 
overigens van mening dat het realiseren van een overkapping middels luchtdraaghal voor de 
herfst- en wintermaanden een sterke factor is om de exploitatie van het zwembad te 
verbeteren en hiermee de financieringsbehoefte van het openluchtbad structureel te 
verkleinen.       
 



 

 
 

 
 
De voortdurende onzekerheid over het voortbestaan van het Run heeft ook zijn effect op 
samenwerking met externe partijen. Helaas moet worden vastgesteld dat bij het uitblijven 
van een reëel toekomstperspectief niet uitgesloten kan worden dat ook werknemers 
afhaken omdat de huidige situatie ook zijn uitwerking heeft op hun privéleven. De financiële 
situatie heeft er al voor gezorgd dat medewerkers privé worden benaderd over nog 
openstaande facturen.  
 
Stichting N-Joy kan op deze manier niet verder. Zij is er echter van overtuigd dat zonder 
financiële zorgen een mooie en gezonde toekomst voor het Run en haar gebruikers in het 
verschiet ligt.  
 
Wellicht ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat mochten alle voorgenomen 
(maatschappelijke) projecten in de afgelopen anderhalf jaar zijn gerealiseerd, dan nog had 
het Run ten gevolge van de slechte zomermaanden juli en augustus de stormbal gehesen. De 
projecten generen onvoldoende cashflow om het exploitatieverlies van het openluchtbad te 
dekken en daarmee de overbrugging naar volgend seizoen te realiseren. Zoals hierboven 
reeds aangegeven is N-Joy van mening dat het realiseren van een luchtdraaghal voor de 
herfst- en wintermaanden een sterke factor is om de financieringsbehoefte van het 
openluchtbad structureel te verkleinen. Echter, ook in dat geval zijn de 
weersomstandigheden in de lente- en zomermaanden te grillig om een structureel sluitende 
exploitatie te realiseren. 
                      .                      
Zou in het “normale” bedrijfsleven een onrendabele bedrijfsactiviteit worden afgestoten, in 
het geval van het zwembad is dat geen optie omdat dan het fundament onder de 
accommodatie wordt weggeslagen. In hoeverre valt het van Stichting N-Joy te verwachten 
dat nieuwe winstgevende bedrijfsactiviteiten worden opgezet om het verlies van het 
zwembad te dekken? Het zijn vraagstukken waar wij graag met u over in gesprek gaan. 
 
Derhalve roept het bestuur van N-Joy het gemeentebestuur op om met haar in gesprek te 
gaan om in goed overleg en met oog voor beider belangen en voor de belangen van de vele 
tevreden gebruikers van het zwembad op zoek te gaan naar toekomstbestendige 
oplossingen voor het Run. Het bestuur zal daartoe ook in gesprek gaan met de Heusdense 
politiek. 
 
Stichting N-Joy is op dit moment (september 2017) nog financieel stabiel. Vraag is wel hoe 
lang de stichting de precaire financiële situatie kan volhouden voordat zij niet meer aan haar 
betalingsverplichtingen kan voldoen. Als bijlage is een financieel overzicht toegevoegd. 
 
In afwachting van reactie op onze oproep verblijven wij met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Bestuur van Stichting N-Joy. 
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NOTITIE 

 
Aan:  gemeente Heusden 

Van:  René Komduur, Synarchis 

Betreft:  toekomst openluchtzwembad Het Run 

Datum:  18 oktober 2017        

 

Inleiding 

Nu het stichting N-Joy niet is gelukt om Het Run in financieel opzicht zelfstandig te exploiteren, staat de 

gemeente voor de keuze zich opnieuw te bezinnen op de toekomst van dit openluchtbad. Zoals ook in de 

memo voor de raad is aangegeven, zijn daarbij in essentie de volgende opties te onderscheiden. 

1. Het is niet mogelijk gebleken om Het Run binnen de door de gemeente gestelde kaders te exploiteren. 

Hieraan wordt de consequentie verbonden dat de functie van Het Run als openluchtzwembad beëindigd 

wordt en dat de locatie voor herontwikkeling in aanmerking komt. Deze maatschappelijke voorziening gaat 

hiermee voor de inwoners verloren. 

2. Het is voor het particulier initiatief niet mogelijk gebleken Het Run binnen de door de gemeente gestelde 

kaders te exploiteren. Hieraan wordt de consequentie verbonden dat de gemeente c.q. het sportbedrijf de 

exploitatie weer zelf ter hand neemt. Afhankelijk van de maatschappelijke waarde die de gemeente aan 

Het Run wenst te verbinden, zullen de financiële kaders in meer of mindere mate vergelijkbaar zijn met de 

kaders die tot en met 2012 van toepassing waren (toen de gemeente nog verantwoordelijk was).  

3. De gemeente gaat stelt nieuwe (realistische) kaders en gaat op zoek naar een geschikte private partij ten 

behoeve van een toekomstbestendige exploitatie van Het Run. Wij onderschrijven het standpunt van het 

college dat dit niet één op één met stichting N-Joy kan worden geregeld, maar dat voor ‘het in de markt 

zetten van de exploitatie van Het Run’ een nieuwe procedure moet worden gevolgd. 

  

Als de gemeente opteert voor het in stand houden van Het Run en er niet voor kiest de exploitatie (via het 

Sportbedrijf) weer zelf ter hand te nemen, dan komt de 3e optie in beeld. In deze notitie wordt deze laatste 

optie verder uitgewerkt. 

 

Uitwerking optie ‘in de markt zetten’ 

In het vervolg van deze notitie wordt deze optie verder uitgewerkt aan de hand van de volgende onderwerpen. 

1. Algemene beschouwing op marktwerking. 

2. Borging maatschappelijke waarde in relatie tot exploitatiebijdrage. 

3. Eigendom in relatie tot rolverdeling publiek/privaat. 

4. Risicobeheersing en kwaliteitsborging. 

5. Aanbestedingsprocedure en gunningscriteria.  

 
Algemene beschouwing op marktwerking 
Zowel met het oog op de rol van de overheid (kerntakendiscussie) als vanuit bedrijfseconomische motieven 

maken gemeenten in toenemende mate de keuze om de exploitatie van maatschappelijke accommodaties op 

afstand te plaatsen. In de regel gebeurt dit door verzelfstandiging (bijvoorbeeld in de vorm van een sportbedrijf) 

of door uitbesteding aan het particulier initiatief. Bij uitbesteding aan het particulier initiatief wordt onderscheid 

gemaakt tussen de maatschappelijke vorm (zonder winstoogmerk; denk aan: verenigingen en stichtingen) en 

de commerciële vorm.  

 

De afgelopen decennia heeft een (beperkt) aantal ondernemingen zich gespecialiseerd in het op commerciële 

wijze exploiteren van maatschappelijke accommodaties (veelal zwembaden), met als bekendste 

representanten Optisport en Sportfondsen. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen ook andere 

ondernemingen geïnteresseerd zijn in het verzorgen van de exploitatie van maatschappelijke accommodaties 

(denk bijvoorbeeld aan: ondernemers uit de welness en fitness branche en recreatieve ondernemers).  
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Belangrijke karakteristieken van een commerciële exploitatie van Het Run (zouden moeten) zijn.    

 Focus op groei van de omzet uit bestaande en nieuwe activiteiten (al dan niet in combinatie met hogere 

tarieven).  

 Focus op kostenbeheersing door (voortdurend) kritisch te zijn op nut/noodzaak inzet van middelen en te 

profiteren van schaal- en efficiëntievoordelen. 

 Bereidheid tot bedrijfseconomisch rendabele investeringen.    

 Primaire oriëntatie op winst (kan ten koste gaan van de maatschappelijke waarde).  

 
Borging maatschappelijke waarde in relatie tot exploitatiebijdrage 
Als de gemeente Het Run wenst te behouden voor de samenleving dan is dit omwille van de maatschappelijke 

waarde die het openluchtbad vervult (denk bijvoorbeeld aan: stimulering sport en bewegen onder jeugd, 

jongeren en senioren, bieden van een veilige recreatieve voorziening voor gezinnen met jonge kinderen, 

bieden van een recreatieve voorziening voor ‘thuisblijvers’ in de zomerperiode, faciliteren van sociale 

contacten, etc.). 

 
Als voor de exploitatie van Het Run geopteerd wordt voor marktwerking dan is het zaak om de 

maatschappelijke waarde te definiëren en als eis op te leggen aan partijen die geïnteresseerd zijn in de 

exploitatie van Het Run. Denk daarbij bijvoorbeeld aan. 

 Minimale openingsperiode en -uren. 

 Zeker gesteld gebruik door groepen (bijvoorbeeld verenigingen). 

 Specifieke activiteiten voor doelgroepen. 

 Maximale tarieven. 

 Minimale watertemperatuur. 

 
Het is gebruikelijk de maatschappelijke waarde van Het Run vast te leggen in een zogenoemd Programma 

van Eisen, dat onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en waaraan de nieuwe exploitant zich contractueel 

verbindt. 

 

In de regel geldt een causaal verband tussen het versterken van de maatschappelijke waarde en de bijdrage 

die de exploitant nodig heeft voor een sluitende begroting. Met andere woorden: ruimere openstelling en lagere 

tarieven kosten (de gemeente) geld. 

 
In het kader van een aanbesteding moet de balans worden gevonden tussen de door de gemeente beoogde 

maatschappelijke waarde, de ondernemingsvrijheid voor de exploitant en het bedrag (de exploitatiebijdrage) 

die de gemeente over heeft voor het in stand houden van Het Run. Met de kennis van de exploitatie zoals 

deze de afgelopen jaren is gevoerd en op basis van landelijke kengetallen en referentiegegevens is het goed 

mogelijk hiervoor in samenspraak met de gemeente een voorstel te doen. 

 
Eigendom in relatie tot rolverdeling publiek/privaat 
Vergelijkbaar met de discussie over de exploitatie van maatschappelijke accommodaties zijn veel gemeenten 

ook van mening dat het eigendom van deze accommodaties niet tot de kerntaken behoort. Groot verschil is 

dat er wel diverse marktpartijen zijn die de exploitatie van maatschappelijke accommodaties tot core business 

zijn gaan rekenen, maar dit geldt niet voor het eigendom. Partijen als Optisport en Sportfondsen zijn in de 

regel niet geïnteresseerd in het overnemen van eigendom van maatschappelijk vastgoed (niet rendabel) en 

opteren daarom bij sterke voorkeur voor een huurrelatie met gemeenten. 

 

Vanuit gemeenteperspectief is het zinvol om eigenaar te zijn van maatschappelijke accommodaties, omdat 

daarmee de gemeentelijke regierol goed kan worden gewaarborgd. Daar komt bij dat in geval van problemen 

vervreemding van het eigendom niet betekent dat daarmee de rol van de gemeente is uitgespeeld (zie Het 

Run). Als eigenaar is de gemeente beter in staat keuzes te maken en te implementeren omtrent het in stand 

houden van accommodaties als Het Run en de maatschappelijke waarde die hieraan verbonden is. 

 

Als de gemeente optreedt als eigenaar van Het Run betekent dit overigens niet dat de verantwoordelijkheden 

die hier mee samenhangen bij de gemeente moeten blijven. In de praktijk blijkt dat met gespecialiseerde 

marktpartijen prima afspraken gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld de uitvoering van het eigenaarsdeel 

van het onderhoud (lees: planmatig onderhoud) en verzekeringen (denk met name aan een 

opstalverzekering).  
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In het eerder genoemde Programma van Eisen wordt invulling gegeven aan de eigendomsverhoudingen en 

de verantwoordelijkheidsverdeling op het gebied van onder meer het onderhoud.  

 

Risicobeheersing en kwaliteitsborging 
Zoals de afgelopen jaren met Het Run is gebleken, kan ook in geval van marktwerking het risico dat verband 

houdt met de exploitatie van maatschappelijke accommodaties nooit tot nul worden gereduceerd. Om de 

risico’s in geval van een commerciële exploitatie zoveel mogelijk te beperken, worden in de praktijk de 

volgende elementen in de relatie tussen gemeente en exploitant ingebracht.  

 Risicodragende exploitatie: voor commerciële exploitanten als Optisport en Sportfondsen is het 

gebruikelijk om accommodaties als Het Run risicodragend te exploiteren. Dit betekent dat mee- en 

tegenvallers in de exploitatie voor hun rekening komen en niet worden afgewenteld op de gemeente. 

Daarvoor brengen zij doorgaans wel een zogenoemde risicovergoeding in rekening. Voordeel voor de 

gemeente is dat gedurende de contractperiode zekerheid bestaat over een vaste (alleen te indexeren) 

exploitatiebijdrage. 

 Eigen vermogen: het is gebruikelijk van commerciële exploitanten een inbreng van eigen vermogen te 

vragen dat fungeert als weerstandsvermogen. Hierop kan een beroep worden gedaan bij (incidenteel) 

tegenvallende exploitatieresultaten (en weer worden aangevuld als sprake is van positieve resultaten).  

 Continuïteitsgarantie: met name van exploitatiemaatschappijen als Optisport en Sportfondsen kan een 

continuïteitsgarantie worden gevraagd van het moederconcern als het onverhoopt toch misgaat met de 

lokaal opgerichte dochter BV. Zo’n garantie voorziet erin dat het moederconcern nog een periode 

(bijvoorbeeld één zomerseizoen) garant staat voor de bedrijfsvoering, zodat de gemeente de gelegenheid 

krijgt een nieuwe oplossing te zoeken.  

 

De praktijk leert dat landelijk opererende exploitatiemaatschappijen als Optisport en Sportfondsen in de regel 

in staat zijn hun afspraken na te komen en dat faillissementen zeer zelden voorkomen. Vanuit de 

maatschappelijke waarde is het voor de gemeente wel noodzakelijk een ‘vinger aan de pols’ te houden en met 

de commerciële exploitant periodiek in gesprek te blijven over zaken als: de ontwikkeling van 

bezoekersaantallen, de tevredenheid van bezoekers, de kwaliteit van de accommodatie en de dienstverlening, 

het onderhoudsniveau en de financiën.    

 

Aanbestedingsprocedure en gunningscriteria 

Een keuze voor marktwerking vraagt om de organisatie van concurrentie. Een te volgen 

aanbestedingsprocedure c.q. inkoopmethodiek ten behoeve van de exploitatie van Het Run moet er voor 

zorgen dat voor potentieel geïnteresseerde partijen een ‘gelijk speelveld’ wordt gecreëerd op basis waarvan 

zij een goed te beoordelen inschrijving kunnen doen. Een openbare procedure voorkomt dat potentieel 

geïnteresseerde partijen op voorhand worden uitgesloten.  

 

Een gebruikelijke aanbestedingsprocedure voorziet erin dat inschrijvende partijen aan de hand van een 

zogenoemde leidraad een helder, transparant proces krijgen voorgeschoteld aan de hand waarvan de 

gemeente tot een keuze komt voor de inschrijver met de beste prijs/kwaliteit verhouding. Het Programma van 

Eisen en bijhorende informatie over Het Run helpt de inschrijvers op weg om een passende en complete 

inschrijving te doen. Als ook de overeenkomst al onderdeel uitmaakt van de procedure wordt voorkomen dat 

na gunning nog een ingewikkelde onderhandeling tussen partijen moet worden gevoerd.  

 

Om tot een geslaagde aanbesteding en (dus) tot een toekomstbestendige exploitatie van Het Run te komen 

moet goed worden nagedacht over de gunningscriteria. In de regel is bij aanbesteding van de exploitatie van 

maatschappelijke accommodaties sprake van een gunning op prijs en kwaliteit. De prijs heeft betrekking op 

het budget c.q. de gemeentelijke bijdrage die de gemeente gedurende de contractperiode (bijvoorbeeld 10 

jaar) maximaal beschikbaar wenst te stellen. Inschrijvers kunnen vervolgens punten scoren als zij voor een 

lager bedrag inschrijven. Een inschrijving voor een hoger budget dan beschikbaar, is ongeldig. De financiële 

inschrijving moet onderbouwd zijn met een exploitatiebegroting voor de duur van de contractperiode met een 

heldere onderbouwing van de verschillende opbrengsten- en kostenposten.  
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Waar het Programma van Eisen (logischerwijs) de eisen vastlegt waaraan de exploitant moet voldoen (voldoen 

ze daar niet aan dan is uitsluiting het gevolg), kunnen de inschrijvers zich op de kwaliteitscriteria van elkaar 

onderscheiden (lees: punten scoren). Met betrekking tot Het Run kan bijvoorbeeld (uiteraard verder uit te 

werken) gedacht worden aan: 

 het creëren van meer maatschappelijke waarde (denk aan: hogere bezoekersaantallen in algemene zin 

maar wellicht ook meer bezoekers die behoren meer zogenoemde kwetsbare groepen);   

 het creëren van meer economische waarde (denk bijvoorbeeld aan: toevoegen van commerciële functies 

aan Het Run, al dan niet in samenwerking met andere lokale (recreatie) ondernemers).     

 

Als onderdeel van de inschrijving wordt partijen gevraagd de kwaliteitscriteria in een bedrijfsplan uit te werken 

in de vorm van een visie en een aanpak, die zoveel mogelijk vertaald is in SMART geformuleerde doelen en 

aansluit op de meerjarenexploitatiebegroting. De scores op prijs en kwaliteit worden op basis van een op 

voorhand bepaalde methodiek met elkaar verbonden, waarna de inschrijver met de in totaal hoogste score de 

exploitatie van Het Run gegund krijgt.   

 

Voor een zorgvuldige aanbestedingsprocedure (van aankondiging tot gunning) die recht doet aan de 

inspanningen die door geïnteresseerde partijen moet worden geleverd dient een doorlooptijd in acht worden 

genomen van circa 5 maanden. Met de voorbereiding ervan (met name opstellen en besluitvorming omtrent 

aanbestedingsstukken) zijn doorgaans 2 tot 3 maanden gemoeid.  

 

Resumé 

 Als de gemeente opteert voor het in stand houden van Het Run dan ligt de keuze voor marktwerking voor 

de hand. Op basis van vast te stellen (realistische) kaders geeft dit het beste perspectief op een 

toekomstbestendige exploitatie tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit verhouding. 

 Naast het bepalen van een maximale exploitatiebijdrage moet de gemeente zich beraden op de 

maatschappelijke waarde die een exploitant minimaal moet genereren (vast te leggen in een Programma 

van Eisen en in de te sluiten overeenkomst). 

 Door het eigendom van Het Run bij de gemeente te houden is de gemeentelijke regierol het beste in te 

vullen en wordt ook het beste aangesloten bij de rolverdeling die belangrijke commerciële exploitanten als 

Optisport en Sportfondsen bij sterke voorkeur bepleiten (de gemeente als eigenaar/verhuurder, de 

exploitant als huurder).     

 Zolang Het Run een maatschappelijke waarde vertegenwoordigt, zal de gemeente de risico’s die aan de 

exploitatie verbonden zijn niet tot nul kunnen reduceren. Door de exploitant risicodragend te laten 

exploiteren, inbreng van eigen vermogen verplicht te stellen en een continuïteitsgarantie af te laten geven, 

kunnen de risico’s wel zo veel mogelijk beperkt worden. De gemaakte afspraken worden door de 

gemeente gemonitord in het periodieke overleg met de exploitant.  

 De aanbestedingsprocedure moet erin voorzien dat de beoogde marktwerking (concurrentie tussen 

geïnteresseerde partijen) op passende wijze kan plaatsvinden. Op basis van evenwichtige 

gunningscriteria worden de inschrijvingen op prijs en kwaliteit beoordeeld en krijgt de beste inschrijver de 

exploitatie van Het Run gegund.   
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