
MEMO

Aan : gemeenteraad
Cc :
Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : dinsdag 7 mei 2019
Betreft : Tussenstand evaluatie overeenkomsten SRO Octopus

Aanleiding
Voorliggende memo gaat in op de huidige stand van zaken met betrekking tot de 
evaluatie van de contractuele relatie tussen de gemeente Leusden en SRO Leusden 
BV, hierna te noemen “SRO” (zwembad Octopus).

Vertraging

In de aanvankelijke planning (najaar 2018) was gecommuniceerd dat er november 
2018 een start gemaakt ging worden met de evaluatie met SRO over de lopende 
overeenkomsten. Echter door interne (capaciteit) en externe (btw problematiek) 
omstandigheden is dit in de tijd verschoven. De druk in tijd is hierdoor toegenomen 
wat de reden is geweest voor de inhuur van een externe deskundige (dit om in juli 
2019 een raadsvoorstel gereed te hebben) die het proces in korte tijd moet inhalen. 
Dat hij hierbij afhankelijk is van aan- en toegeleverde informatie van zowel internen 
alsook van SRO heeft er mede toe geleid dat de tijdsdruk is toegenomen. 
De planning is tussentijds bijgesteld, ook omdat voor een aantal onderwerpen meer 
tijd nodig is om de concrete (financiële) gevolgen daarvan op de exploitatiebijdrage 
te kunnen bepalen.

 
Stand van zaken d.d. 7 mei 2019
Hieronder wordt ten aanzien van de op dit moment besproken evaluatiepunten 
achtereenvolgens behandeld:

I. Aanpak
II. Beoogd resultaat
III. Planning
IV. Bevindingen tot dusver

Ad I. Aanpak
De evaluatie heeft verschillende onderdelen:

1. ‘halftermijns-evaluatie’ (HTE);  
De ‘halftermijns-evaluatie’ (HTE) is de opdracht die primair voorligt. 
Contractueel is de ‘halftermijns-evaluatie’ (HTE) beperkt tot een herijking van de 
exploitatiebijdrage als gevolg van ‘autonome prijsstijgingen dan wel programma 



technische wijzigingen die buiten de invloedsfeer liggen van SRO en een directe 
relatie hebben met de exploitatie’.

2. de reguliere ‘tussentijdse evaluatie’ (TE);  
De ‘tussentijdse evaluatie’ (TE), als bedoeld in artikel 12 van de exploitatie-
overeenkomst, wordt in deze totale evaluatie meegenomen, zodat de 
besprekingen integraal kijken naar de samenwerking. 

Ten behoeve van de HTE en TE zijn de diverse onderdelen die contractueel zijn 
vastgelegd in exploitatie- en huurovereenkomst geïnventariseerd en puntsgewijs 
aan de orde gesteld. Het betreft dan met name:
 ‘dagvergoeding’ sluiting door onderhoudswerkzaamheden.;
 gemeentelijke bijdrage aan AFAS Swimexperience;
 regeling exploitatie verbeterende investeringen, incl. reeds genomen 

duurzaamheidsmaatregelen;
 regeling inventaris;
 al dan niet te sterk verhoogde tarieven;
 social return;
 praktische werkafspraken

Alle genoemde onderdelen van de evaluatie, met name die verband houden met 
reguliere ‘tussentijdse evaluatie’ (TE) vallen contractueel buiten de primaire 
opdracht, maar worden wel meegenomen. De motivatie daarvoor ligt in de wens 
om de samenwerkingsrelatie integraal aan de orde te kunnen stellen en een 
breder scala aan onderwerpen ‘een plek te kunnen geven’.

 
3. Verandering BTW-regelgeving  

De mogelijke effecten van de aangepaste BTW-regelgeving zouden kunnen 
leiden tot een eventuele aanpassing van de relatie gemeente – SRO.
Deze aanpassing in verband met de BTW is een parallel spoor wat gevolgd 
moest worden en wat mogelijk haar invloed kent op de bijdrage van de 
gemeente. 
Inmiddels heeft de Belastingdienst uitgesproken dat SRO BTW plichtig blijft. De 
officiële ‘ruling’ wordt binnenkort verwacht. Voor de exploitatie-/huurrelatie 
betekent BTW-plicht voor SRO dat de huurprijs die zij aan de gemeente betaalt, 
omhooggaat naar een (nog te bepalen) kostprijsdekkend niveau. Dit betekent 
een stijging van de huur, die via de exploitatiebijdrage 1-op-1 zal worden 
gecompenseerd.
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Ad II. Beoogd resultaat
De uitkomst van de ‘halftermijns-evaluatie’ (HTE) moet een herijking van de door de 
gemeente aan SRO te betalen exploitatiebijdrage zijn.

Ervan uit gaande dat de door SRO te betalen huur wordt aangepast 
(kostprijsdekkende huur), zal de exploitatiebijdrage moeten worden aangepast. Of 
dat blijft bij een compensatie van de verhoogde huur, zal moeten blijken uit de 
evaluatie. In dat kader is SRO gevraagd een voorstel te doen voor een nieuwe 
exploitatiebijdrage. Zij heeft dit voorstel nog niet gedaan. 

Daarnaast wordt ingestoken om de binnen de “tussentijdse-evaluatie” (TE) 
onderdelen heldere en concrete afspraken voor de komende 10 jaar te maken met 
SRO. Deze onderdelen zijn in Ad I punt 2 benoemd.

Ad III. Planning
De planning kent een, om bovengeschetste redenen (vertraging), aangepaste 
schema:

a. bestuurlijk overleg gemeente – SRO..................................................eind mei
b. memo stand van zaken aan de raad.........................................Half mei 2019
c. memo evaluatie aan de raad....................................................Begin juli 2019
d. behandeling in college.........................................................13 augustus 2019
e. behandeling definitief voorstel in gemeenteraad............. 26 september 2019
f. ingangsdatum nieuwe exploitatiebijdrage......................................01.01.2020

Ad IV. Bevindingen tot dusver
De sfeer van de besprekingen is constructief, maar ook kritisch. De wens is om niet 
alleen de formele evaluatieonderdelen te behandelen (autonome prijsstijgingen en 
programmatechnische wijzigingen), maar ook om de werkrelatie weer ‘strakker’ in te 
richten.

Behalve dit voorgaande, meer algemene, aandachtspunt zijn er ook meer specifieke 
zaken gebleken. De belangrijkste daarvan worden hierna benoemd.

 Wat ‘autonome prijsstijgingen’ zijn wordt in de overeenkomsten niet gedefinieerd; 
in het overleg tot dusver met SRO is benoemd dat het gaat om prijsstijgingen die 
de toepasselijke prijsindex overstijgen. Tot dusver is in het overleg met SRO 
geconstateerd dat het daarbij zou kunnen gaan om energieprijzen, maar dat daar 
op andere exploitatieposten geen sprake van is.

 Voor wat betreft ‘programmatechnische wijzigingen’ is, naast afschaffen 
schoolzwemmen, de ondersteuning vanuit de gemeente voor de AFAS 
Swimexperience besproken.
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De consequenties van het vervallen van schoolzwemmen zijn conform contract 
afgehandeld. Voor de toegezegde participatie aan de Swimexpirience worden 
nog nadere afspraken gemaakt. 

 SRO dient intern af te stemmen hoe om te gaan met de egalisatiereserve in haar 
werkmaatschappij. 

 SRO heeft geen ziekteverzuimverzekering afgesloten voor de medewerkers in 
de werkmaatschappij, maar heeft er voor gekozen dit risico zelf af te dekken.

 Er zijn tot nu toe geen contractuele afspraken gemaakt hoe om te gaan met door 
de gemeente gepleegde / te plegen investeringen in het gebouw, onderhoud en/
of inventaris die leiden tot verbetering van de exploitatie. 

 De gemeenteraad heeft weliswaar verzocht in de evaluatie aandacht te besteden 
aan ‘social return’, maar hierover zijn destijds contractueel géén afspraken 
gemaakt.

 Gezamenlijk bestaat de wens om, ten aanzien van aanleveren stukken en (meer 
pro-actief) delen van informatie door SRO met de gemeente en vice versa, in 
werkafspraken te benoemen. 

 Ten aanzien van de bekostiging van de inventaris, bepaalt de overeenkomst dat 
deze voor rekening van de gemeente komt. De gemeente heeft hier t.o.v de 
benodigde middelen volgens het door SRO opgestelde, nieuwe MJOP inventaris 
een te beperkte dekking in de begroting opgenomen. Gezamenlijk wordt bezien 
en besproken of op onderdelen een aanpassing verantwoord en realiseerbaar is.

Een of meerdere van bovenstaande punten kan aanleiding geven tot een aanvulling 
op / wijziging van de bestaande overeenkomsten (huur en exploitatie) en de planning 
van de afronding van de evaluatie.
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