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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Ontwerpbesluit tot oprichten van een Besloten 
Vennootschap ten behoeve van het beheer en de 
exploitatie sportaccommodaties

College van burgemeester 
en wethouders 
29 oktober 2019

Zaaknummer
120435

Portefeuillehouder
Henk van Os

Commissie Samen leven 
14 november 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller:
a.groen@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad 
21 november 2019

Geadviseerd besluit
1. Op grond van het bepaalde in artikel 160, tweede lid, Gemeentewet, zijn wensen en bedenkingen te
geven ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college tot oprichting van de Besloten
Vennootschap Sport Service Ridderkerk.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Sinds 1 april 2018 is de gemeente een exploitatieovereenkomst met Stichting Sport en Welzijn 
(SenW) aangegaan voor het beheren en exploiteren van de Ridderkerkse sportaccommodaties. De 
exploitatieovereenkomst is het sluitstuk geweest van een Europese aanbesteding. Op 10 september 
2019 heeft SenW de gemeente verzocht om de BE opdracht terug te mogen geven waarmee de 
exploitatieovereenkomst met SenW eindigt per 1 januari 2020. De gemeente is voornemens om de 
exploitatie en het beheer vanaf dat moment (op basis van een quasi inbesteding) voort te zetten 
middels een op te richten rechtspersoon onder de naam Sport Service Ridderkerk. (B.V.). In artikel 
160 tweede lid Gemeentewet is bepaald dat het besluit niet wordt genomen dan nadat de raad een 
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis 
van het college te brengen. Overeenkomstig de afspraak in het presidium van 19 december 2017 
wordt een wensen en bedenkingen procedure aan u voorgelegd met alleen een raadsvoorstel en geen 
raadsbesluit.

Beoogd effect
Met het aanbieden van het ontwerpbesluit tot oprichting van de Besloten Vennootschap Sport Service 
Ridderkerk, wordt conform artikel 160 tweede lid van de Gemeentewet, de raad in de gelegenheid 
gesteld om zijn wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken.

Met het oprichten van de Besloten Vennootschap wordt de continuïteit van de Ridderkerkse 
sportaccommodaties na 1 januari 2020 geborgd omdat op 31 december 2019 de huidige 
exploitatieovereenkomst met Stichting Sport en Welzijn eindigt.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
Om tot oprichting van de Besloten Vennootschap over te gaan:

1.1. dient conform de Gemeentewet artikel 160 tweede lid, de gemeenteraad in de gelegenheid te 
worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Middels het 
raadsvoorstel wordt de raad gevraagd haar wensen en bedenkingen aan te geven.

Het heeft de voorkeur om een Besloten Vennootschap op te richten omdat:

1.2 bij deze rechtsvorm optimale sturing van de organisatie en financieel maatschappelijk rendement 
ontstaat.

Juridisch advocatenkantoor AKD en Caraad Belastingadviseurs BV is om advies gevraagd v.w.b. de 
vorm van de rechtspersoon in relatie tot de juridische- en fiscale aspecten. Voor de hand liggende 
vormen zijn een stichting of een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Vanuit 
fiscaal aspect is er, rekening houdend met de beoogde activiteiten, geen voorkeur voor de vorm van 
de rechtspersoon. Vanuit juridisch aspect is van belang dat de gemeente voldoende toezicht blijft 
uitoefenen op de nieuwe rechtspersoon. In tegenstelling tot een stichting wordt er bij een Besloten 
Vennootschap via twee kanten sturing gegeven op de organisatie. Enerzijds heeft de gemeente 
invloed op de voordracht en benoeming van de raad van commissarissen, anderzijds kan de 
gemeente als 100% aandeelhouder sturing geven aan de lange termijn visie van de onderneming. Bij 
een stichting heeft de gemeente enkel invloed op de voordracht en benoeming van de leden van de 
raad van toezicht. Ook vanuit financieel oogpunt heeft een Besloten Vennootschap een voordeel ten 
opzichte van een stichting; indien de financiële reserves van een Besloten Vennootschap dermate 
hoog worden, kan de aandeelhouder ten alle tijden besluiten om dividend uit te keren en zo de 
reserves “af te romen”. Het dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder (gemeente Ridderkerk). 
Hierdoor ontstaat een optimaal financieel maatschappelijk redendement.
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Juridische aspecten

Bij een quasi in-besteding (oprichting van een B.V. door de gemeente) van de BE werkzaamheden 
gelden drie cumulatieve voorwaarden: 

 Het toezichtcriterium: de gemeente dient toezicht te houden op de uitvoering van de
activiteiten door de rechtspersoon;

 Het merendeelcriterium: Meer dan 80% van de activiteiten die de rechtspersoon uitvoert
vallen onder het toezichtcriterium;

 Er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon.

Het is voornamelijk van belang dat de gemeente toezicht blijft uitoefenen op de nieuwe 
rechtspersoon.  

Fiscale aspecten

In samenspraak met Caraad Belastingadviseurs BV zijn de fiscale aspecten doorgelicht. Bij een 
gedegen en tijdige oprichting van de B.V. worden hier per saldo geen fiscale knelpunten verwacht. De 
fiscale gevolgen brengen geen financiële gevolgen met zich mee. Wel is het belangrijk dat de btw 
schade van de nieuw op te richten BV door de gemeente worden opgenomen in de jaarlijkse SPUK-
aanvraag. De SPUK- regeling (Specifieke Uitkering Stimulering Sport) biedt de gemeente de 
gelegenheid om de ontstane btw schade op sportaccommodaties, als gevolg van de wijziging van het 
sportbesluit op 1 januari 2019, gedeeltelijk terug te krijgen middels een jaarlijkse aanvraag voor deze 
regeling. Op deze wijze wordt alleen een optimale fiscale en daarmee ook financiële situatie 
gerealiseerd. Dit heeft echter geen (nadelige of voordelige) financiële gevolgen voor de gemeente.

 1.3   er geen gevolgen zijn voor de medewerkers van Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk 

Eén van de voorwaarden voor het beëindigen van de exploitatieovereenkomst met Stichting Sport en 
Welzijn (SenW) is dat de gemeente het personeel van Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk (SenW 
RK) overneemt. Omdat SenW RK "going concern" overgaat, dezelfde activa gebruikt blijven worden, 
het personeel mee over gaat naar de nieuwe rechtspersoon en de "klanten" worden overgenomen 
door de nieuwe rechtspersoon, blijft de identiteit van de onderneming SenW RK behouden en is er 
juridisch gezien sprake van een Overgang van Onderneming (OvO). Bij een OvO geldt dat: 

 alle werknemers van SenW RK van rechtswege overgaan naar de nieuwe werkgever;
 er een opzegverbod van kracht is wegens de overgang;
 de werknemers hun arbeidsvoorwaarden behouden;
 uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende schulden overgaan gaan de nieuwe werkgever.

De nieuwe rechtspersoon treedt in feite, als het gaat om de uit de arbeidsovereenkomsten 
voortvloeiende rechten en plichten, volledig ‘in de schoenen van de oude werkgever’ (SenW RK).

De gemeente neemt Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk niet over. Enkel de medewerkers gaan, 
binnen de kaders van een Overgang van Onderneming, over naar de op te richten Besloten 
Vennootschap Sport Service Ridderkerk.

Overleg gevoerd met
Juridisch adviesbureau AKD, Caraad Belastingadviseurs.

Kanttekeningen
N.v.t.
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Uitvoering/vervolgstappen
Nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen heeft gegeven dient het college aansluitend het 
besluit tot oprichting van de Besloten Vennootschap Sport Service Ridderkerk te nemen, teneinde de 
continuïteit van het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties te kunnen voortzetten.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

Oprichting en inschrijving nieuwe rechtspersoon; Er dient een rechtspersoon opgericht te worden. 
Nadat de raad zijn wensen en bedenkingen heeft uitgesproken, zullen deze worden verwerkt in het 
definitieve collegevoorstel tot oprichting van de rechtspersoon Sport Service Ridderkerk B.V.

Contracten met leveranciers; Lopende contracten met leveranciers zijn, daar waar mogelijk door 
Stichting Sport en Welzijn (SenW) beëindigd. Door de nieuwe rechtspersoon zullen nieuwe contracten 
worden aangegaan of zullen contracten (deels) worden overgenomen van SenW en/of SenW 
Ridderkerk. 

Overeenkomsten met huidige gebruikers; Lopende overeenkomsten met gebruikers / 
sportverenigingen zullen worden overgenomen van SenW en of SenW Ridderkerk. Medio 1e kwartaal 
2020 zal de nieuwe rechtspersoon in gesprek gaan met de verschillende sportverenigingen / 
gebruikers. Enerzijds om de ervaringen op te halen en anderzijds om nieuwe overeenkomsten 
(seizoen 2020 - 2021) te bespreken.  

Continuïteit na 1 januari 2020; De verwachting is dat de nieuwe organisatie, onder voorbehoud van 
definitieve besluitvorming door het college, zonder problemen het beheer en de exploitatie vanaf 1 
januari 2020 kan voortzetten. 

Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA); In de statuten van de nieuwe rechtspersoon 
worden bepalingen opgenomen over hoe de verhoudingen binnen de onderneming geregeld zijn. De 
gemeente is de (enig) aandeelhouder. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de 
invulling van de rol als aandeelhouder. Na oprichting zal het college daarom mandaat verstrekken aan 
de portefeuillehouders financiën en maatschappelijk vastgoed om namens het college te kunnen 
besluit over de wijze waarop de aandeelhoudersbevoegdheden zullen worden uitgeoefend. De 
burgemeester zal de portefeuillehouders financiën en maatschappelijk vastgoed machtigen om 
namens de gemeente zitting te nemen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). In 
deze vergadering mogen (binnen de voorwaarden zoals in de statuten omschreven) belangrijke 
beslissingen omtrent de onderneming worden genomen. Bij uitbreiding van de functies van de 
onderneming kan bezien worden of de AvA dient te worden uitgebreid met nieuwe aandeelhouders. 
De AvA geeft globaal de richting van de vennootschap aan en beslist over het uitgeven of 
verminderen van aandelen, het wijzigen van de statuten, benoeming en ontslag van bestuurders en 
het vaststellen van de jaarrekening. De AvA kan op basis van de statuten géén bindende, specifieke 
instructies geven over hoe de Raad van Commissarissen en de Directie hun taak dienen uit te 
oefenen.

Benoeming raad van commissarissen; De aandeelhouder bestuurt en controleert de onderneming op 
hoofdlijnen. Voor meer direct toezicht op de onderneming benoemt zij een raad van commissarissen. 
Deze raad van commissarissen vervult de rol van toezichthouder en sparringpartner voor het dagelijks 
bestuur van de onderneming. De raad van commissarissen heeft daarbij de taak de belangen van de 
onderneming (onafhankelijk) te behartigen. De raad van commissarissen zal medio 2020 geïnstalleerd 
worden, bestaande uit drie deskundigen op het gebied van financieel-economische, politiek-
maatschappelijke en juridische kennis. Bij voorkeur zal deze kennis gekoppeld zijn aan inhoudelijke 
branche specifieke kennis bij ten minste één van de commissarissen. De commissarissen zijn niet 
afkomstig uit de politiek bestuurlijke kring van de gemeente Ridderkerk. De benoeming van de drie 
eerste commissarissen zal geschieden door het college. 

Aanstellen van een directeur-bestuurder; Hoewel de raad van commissarissen dichter op de praktijk 
staat en inhoudelijk deskundig moet zijn om de rol van controleur en sparringpartner van de directie 
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goed te vervullen, bemoeit zij zich niet met de dagelijkse leiding en de uitvoering van de plannen en 
afspraken die in het belang van de onderneming gemaakt zijn. Dit is de rol van het dagelijks bestuur 
van de onderneming: de directeur-bestuurder (gesteund, ondersteund door 2 operationeel 
leidinggevenden). We schatten in dat de functie van directeur geen fulltime functie is, de operationele 
leiding voor de dagelijkse gang van zaken is immers ondergebracht bij de twee operationeel 
leidinggevenden. De AVA benoemt de directeur-bestuurder van de B.V. Na installatie van de raad van 
commissarissen zullen zij bij verdere benoemingen hiertoe een voordracht aan de AVA doen. De 
directeur-bestuurder van de onderneming dient de doelstellingen van de onderneming te 
onderschrijven en in staat te zijn de (lange termijn) belangen van de onderneming te behartigen in de 
richting van de gemeente. Daarnaast dient hij / zij bekend te zijn met de eisen die verbonden zijn aan 
het exploiteren van een zwembad. Het mandaat van de directeur-bestuurder wordt geregeld in de 
oprichtingsakte. De directeur bestuurder dient een mandaat te hebben om zelfstandig beslissingen te 
nemen, ook wanneer ze afwijken van het ondernemingsplan of de begroting, omdat hij / zij (op basis 
van zijn / haar verantwoordelijkheid en deskundigheid) meent dat dit de beste beslissing van dat 
moment is. Binnen dit mandaat legt hij/zij vervolgens verantwoording af aan de RvC (grotere zaken 
worden verder verantwoord in de AvA). Uiteraard zal de directeur-bestuurder bij twijfel ambtelijk en 
bestuurlijk overleggen met de gemeente, eventueel niet in haar rol als aandeelhouder. Wanneer 
beslissingen op de randen van of buiten het mandaat van de directeur-bestuurder vallen vraagt hij in 
eerste instantie toestemming aan de Raad van Commissarissen. Deze toetst dan de voorgenomen 
beslissing op redelijkheid en wenselijkheid, begroting en statuten.

Evaluatie/monitoring
Middels een raadsinformatiebrief zult u na het 1e kwartaal van 2020 geïnformeerd worden met een 
evaluatie van de eerste drie maanden en de voortgang van de kwalitatieve en financiële prestaties tot 
dan toe inclusief prognoses.

Financiën
De berekeningen van de exploitatieprognoses worden momenteel opgesteld door de kwartiermaker 
van de nieuw op te richten B.V en nader uitgewerkt. Gestegen prijzen voor gas, water en elektra, een 
herijking van de benodigde salariskosten (nodig voor een normale exploitatie van de gehuurde 
sportaccommodaties), voldoende toezicht binnen elke sportaccommodatie etc. vormen de 
voornaamste grondslagen van de berekeningen. De incidentele en structurele financiële gevolgen 
zullen worden verwerkt in de P&C documenten.

Juridische zaken
Conform de Gemeentewet artikel 160, tweede lid wordt het ontwerpbesluit aan uw raad voorgelegd 
zodat de raad zijn wensen en bedenkingen kenbaar kan maken aan het college. Met inachtneming 
van deze wensen en bedenkingen zal het college een voorstel worden gedaan voor een definitief 
besluit.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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Bijlagen
1. Memo Wensen en bedenkingen.pdf




