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Aanleiding 
 
Het uitblijven van een exploitant voor het gebouw Koningsplein 2-5 en het in de 
raadsinformatiebrief van 3 april 2015 omschreven proces om een nieuwe exploitant te vinden.  
 
Omschrijving 
 
In de raadsinformatiebrief van 18 juli 2014 heeft het college de raad geïnformeerd over haar visie 
op het gebouw Koningsplein 2-5. Het college heeft aangegeven nog steeds achter de 
oorspronkelijk beoogde functie van verenigingsgebouw te staan. Het college is van mening dat 
deze functie tot nu toe onvoldoende van de grond is gekomen. Dat is voor haar een van de 
redenen geweest om de huur- en exploitatieovereenkomst met Optisport niet te verlengen en op 
zoek te gaan naar een andere exploitant.  
 
Op 7 oktober 2014 is een marktverkenning gestart, waarbij de gemeente via een uitvraag partijen 
heeft opgeroepen om te komen met ideeën voor de exploitatie van het gehele gebouw. Over de 
hoogte van de huur heeft de gemeente in eerste instantie niet gecommuniceerd, omdat ook 
rekening moest worden gehouden met de Wet markt en overheid. Uit de gesprekken met de 
geïnteresseerde partijen kwam naar voren dat zij een groot spanningsveld ervaren tussen een zo 
hoog mogelijke financiële opbrengst voor de gemeente en de visie op het verenigingsgebouw. De 
geïnteresseerde partijen zijn afgehaakt, omdat zij een grotere bijdrage van de gemeente 
verwachten voor de exploitatie van het gehele gebouw.  
 
Het college heeft vervolgens besloten om niet meer een exploitant te zoeken voor het gehele 
gebouw, maar alleen nog voor de begane grond (waaronder het restaurant en de Hofzaal) en de 
overige ruimten te laten exploiteren door de BAR-organisatie. Eerder heeft de gemeente echter 
besloten dat het exploiteren van gebouwen geen gemeentelijke taak is. Geïnteresseerde partijen 
hebben tot 17 april 2015 de mogelijkheid gehad om vragen te stellen en hadden tot 8 mei 2015 de 
tijd om een plan van aanpak in te dienen. Aan de hand daarvan zal de gemeente met de 
geselecteerde partijen in gesprek gaan.  
 
Omdat er op 1 januari 2015 nog geen exploitant voor het gebouw was gevonden, beheert en 
exploiteert de BAR-organisatie tijdelijk het gebouw totdat er een nieuwe exploitant is gevonden. 
Intussen heeft er een uitgebreide reconstructie van de vloer van de restaurantkeuken en het 
magazijn plaatsgevonden.   
 
  



Doel bespreking / beraad 
 
Verder inzicht krijgen in het verloop van het proces om een geschikte exploitant te vinden, in de 
tot nu toe gemaakte kosten en in de gestelde randvoorwaarden, aan de hand van de 
onderstaande vragen.  
 
Vragen 
 
1a.  In de raadsinformatiebrief van 3 april 2015 wordt aangegeven dat partijen die geïnteresseerd 

waren in de exploitatie van het gehele gebouw een te groot spanningsveld ervoeren tussen 
een zo hoog mogelijke financiële opbrengst voor de gemeente en de visie op het 
verenigingsgebouw. Welke factoren speelden hierbij naast het financiële aspect nog meer een 
rol?  

1b.  In de genoemde raadsinformatiebrief wordt aangegeven dat in eerste instantie aan 
geïnteresseerde partijen niet over de hoogte van de huur is gecommuniceerd, omdat rekening 
moest worden gehouden met de gevolgen van de Wet markt en overheid. Graag een nadere 
toelichting. 

 
2a.  De gemeente heeft ervoor gekozen om nu alleen een exploitant te zoeken voor de begane 

grond. Hoeveel partijen hebben interesse getoond in de exploitatie daarvan? 
2b.  Deze partijen hadden tot 17 april de mogelijkheid om vragen te stellen. Waar hadden hun 

vragen betrekking op?  
2c.  Hoeveel van deze partijen hebben uiteindelijk een plan van aanpak ingediend en hoeveel 

partijen zijn door de gemeenten geselecteerd om het gesprek mee aan te gaan? 
2d.  Zitten er bij deze partijen ook partijen die er in eerste instantie vanaf hebben gezien om het 

gehele gebouw te exploiteren?  
 
3.  Hoe reëel is het te veronderstellen dat de gemeente op korte termijn een nieuwe exploitant 

heeft gevonden voor de begane grond? 
 
4.  Wat heeft het proces om een exploitant te vinden, inclusief de leegstand van het restaurant 

en het beheer en exploitatie door de BAR-organisatie, tot nu toe gekost? Ten laste van welk(e) 
budget(ten) komt dit? 

 
5a.  Wat heeft het niet verlengen van de huur- en exploitatieovereenkomst van Optisport de 

gemeente opgeleverd, nu het niet (meer) gelukt is om een exploitant voor het gehele gebouw 
te vinden en de BAR-organisatie zelf een deel van de ruimten moet gaan exploiteren?  

5b.  In hoeverre staat het exploiteren van een deel van de ruimten door de BAR-organisatie haaks 
op het besluit van de gemeente om de exploitatie van gebouwen niet zelf uit te voeren? 

5c.  Wat is het gevolg van de beoogde functie van verenigingshuis nu de exploitatie van het 
gebouw zowel door een externe partij als de BAR-organisatie zal worden verzorgd?   

 
6a.  Hoe is het inkoopproces betreffende de reconstructie van de restaurantvloer en magazijn 

verlopen?  
6b.  Zijn lokale ondernemers betrokken bij het inkoopproces en de gunning van de opdracht? 

Waarom wel/niet? 


