
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Datum: 29 november 2017 

Onderwerp: stand van zaken Het Run 

Doel: informeren 

Aanleiding: opzeggen erfpachtovereenkomst 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Op 7 november jl. is de situatie aangaande Stichting N-Joy  / openluchtzwembad Het Run in een extra 

informatieraadsvergadering Samenleving besproken. De portefeuillehouder is gevraagd in overleg te 

gaan met Stichting N-Joy om te kijken naar mogelijke oplossingen. In dit memo informeren wij u over 

de voortgang.   

 

Informatie 

De raadsmemo die 7 november jl. is besproken, heeft tot de volgende uitgangspunten geleid: 

 exploitatie van Het Run is niet mogelijk zonder exploitatiebijdrage van de gemeente;  

 als de gemeente hiertoe bereid is, zal er een nieuw aanbesteding moeten worden opgezet; 

 er is draagvlak voor het behouden van openluchtzwembad Het Run voor Heusden; open voor 

publiek bij voorkeur al in 2018; 

 in 2017 / 2018 al een gedegen aanbesteding doen voor het seizoen 2018 e.v. is, gezien de 

geringe tijd en het feit dat de erfpacht met Stichting N-Joy nog van kracht is, niet meer 

mogelijk. 

 

Stichting N-Joy heeft 5 november jl. een voorstel1 ingediend dat in lijn is met bovengenoemde 

uitgangspunten. Dit voorstel is 6 november jl. voor een quick scan aan onze advocaat van AKD 

voorgelegd. Geconcludeerd werd dat hier dezelfde juridische bezwaren aan kleven als het 

oorspronkelijke voorstel van Stichting N-Joy (structurele bijdrage). Na de informatievergadering is het 

voorstel nogmaals bekeken en besproken met AKD. Met enkele aanpassingen blijkt het voorstel wel 

perspectief te bieden om Stichting N-Joy tegemoet te komen. Vooralsnog zien wij de volgende opties: 

 

 Voorkomen faillissement Stichting N-Joy 

Op basis van een goed actueel overzicht van de debiteuren en crediteuren kan worden gekeken naar 

de kosten om een faillissement af te wenden. Dit zal financiële gevolgen hebben die we aan de raad 

willen voorleggen. Mogelijke financiële stromen lopen via de gemeente.  

 

Opzeggen erfpacht 

Voorwaarde is wel dat de erfpachtovereenkomst eenzijdig wordt opgezegd. Dan zal de volle 

zeggenschap (blote eigendom) van het zwembad weer bij de gemeente liggen. Voor de continuïteit 

van het zwembad zouden we dan voor 2018 onder regie van de gemeente Stichting N-Joy als 

dienstverlener kunnen inhuren voor de exploitatie van het zwembad. Voor 2019 e.v. zal de exploitatie 

van het zwembad opnieuw worden aanbesteed. 

 

 

                                                      
1 Dit voorstel komt erop neer dat N-Joy voor 2017 en 2018 een exploitatiebijdrage van de gemeente vraagt en de schuld van  

€ 195.000 wordt kwijtgescholden. N-Joy zal dan vervolgens de exploitatie van Het Run voor 2018 doen en de 

erfpachtovereenkomst wordt vrijwillig ontbonden zodat de gemeente een nieuwe aanbesteding kan doen (waar Stichting N-Joy 

ook een uitnodiging voor wil ontvangen). 



 

 

 

 Faillissement Stichting N-Joy  

Als de gemeente en Stichting N-Joy het niet eens kunnen worden over een oplossing voor de huidige 

situatie ligt een faillissement voor de hand. Een faillissement zal gevolgen hebben voor de erfpacht en 

het tijdspad waarin de gemeente weer over het zwembad kan beschikken. 

 

Op 16 november jl. is er een vervolggesprek met Stichting N-Joy geweest waarin de genoemde opties 

zijn besproken. Verder is daarin aangekondigd dat wij plan waren om de erfpachtovereenkomst te 

beëindigen om de zeggenschap over Het Run terug te krijgen.  

 

Gisteren hebben wij het besluit genomen om de erfpachtovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Op dit 

moment worden de eerder genoemde opties uitgewerkt. Deze zullen zo snel mogelijk aan de raad 

worden voorgelegd ter besluitvorming.      

 

 

 

 

 

 

 


