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1. Voorstel 

 

1. Geen nader vervolg geven aan het raadsbesluit van de voormalige gemeente Hoogezand-

Sappemeer van 1 juni 2015 inzake verzelfstandiging van de toenmalige werkmaatschappij 

“De Kalkwijck”; 

2. Het besluit van 1 juni 2015 in te trekken voor het onderdeel De Kalkwijck op grond van 

artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet. 

 

 

2. Inleiding 

In juni 2015 heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer een besluit genomen over de 

verzelfstandiging van de toenmalige werkmaatschappij “De Kalkwijck”. Na een proces van 

onderzoek en voorbereiding heeft het college van B&W van Hoogezand-Sappemeer, in afstemming 

met de colleges van Slochteren en Menterwolde, in december 2016 besloten de projectopdracht 

voor de verzelfstandiging voorlopig te stoppen.  

Bij deze besluitvorming waren onder meer de volgende aspecten van belang:  

- De opdracht was niet af om tot invoering per 1 januari 2017 over te gaan; 

- Zorgen voor een goede positionering van sport in Midden-Groningen; 

- Gebruik maken van de reeds gerealiseerde opbrengsten van het verzelfstandigingsproces, 

inclusief de financiële resultaten daarvan; 

- De resultaten af te wachten van een bredere inventarisatie van sportaccommodaties in 

Midden-Groningen in 2017. 
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Op diverse momenten is de stand van zaken met de raad gecommuniceerd. De eerdere 

raadsbrieven zijn als bijlagen bijgevoegd. Een uitgebreider overzicht van de historische context is 

opgenomen onder punt 6. 

Stand van zaken  

Inmiddels maakt het “Team Sport en Bewegen” onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie 

Midden-Groningen. Hierin is de dienstverlening voor de sport voor de hele gemeente opgenomen, 

waaronder de verhuur en exploitatie van de (gemeentelijke) sportvoorzieningen in de gemeente. 

De primaire dienstverlening  is hiermee geborgd en gecentraliseerd binnen Team Sport en 

Bewegen. Vooral  verenigingen en andere gebruikers van de voorzieningen zijn uiteraard 

belanghebbende en gebaat bij deze dienstverlening. Vanuit het Team Sport en Bewegen vinden de 

rechtstreekse contacten plaats over huur, gebruik, materialen enz. De nadruk ligt daarbij op de 

primaire dienstverlening en  het harmoniseren van diverse (praktische) zaken in Midden-Groningen.   

In het coalitieakkoord is het volgende opgenomen : “verzelfstandiging van onderdelen op 

sportgebied pakken we alleen op als het voldoende voordelen voor onze inwoners oplevert”. Met 

dit raadsvoorstel willen we hierin duidelijkheid verschaffen. 

Overigens gaat het begrip “verzelfstandiging van de sport” hier over wat in de context van de 

gemeentelijke organisatie wordt bedoeld en hetgeen waarop dit voorstel betrekking heeft. 

Hiermee wordt niet hetzelfde bedoeld als een bijvoorbeeld een specifieke vereniging die de 

kantine in eigendom gaat nemen of een vereniging die de tennisbanen volledig in eigendom of 

beheer neemt. Dergelijke trajecten kunnen separaat van toepassing zijn, waarbij het begrip 

“privatisering” wellicht beter de lading dekt dan “verzelfstandiging”. 

3. Publiekssamenvatting 

In het verleden heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloten om “De Kalkwijck” te 

verzelfstandigen. In de afgelopen jaren is dit proces voorbereid, maar in afwachting van de 

gemeente Midden-Groningen on hold gezet. Nu is er in de gemeentelijke organisatie het “Team 

Sport en Bewegen”. De gemeenteraad besluit geen nader vervolg te geven aan de 

verzelfstandiging.  
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4. Bevoegdheid van de raad 

Het besluit van de gemeente Hoogezand-Sappemeer van 1 juni 2015 om tot verzelfstandiging over 

te gaan is feitelijk nog niet ingetrokken. Er zijn overigens geen rechten en plichten aan dit besluit 

verbonden in het kader van de Wet Arhi.  

De gemeenteraad van Midden-Groningen kan op grond van artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet 

(bevoegdheid van de raad) het besluit wel intrekken en dit hiermee formaliseren.  

5. Beoogd effect 

Het effect van het te nemen besluit is dat het duidelijkheid en helderheid geeft over de structuur 

en zorgt voor stabiliteit en rust voor dit deel van de organisatie Midden-Groningen.  

Voor de komende periode is de basis op orde brengen en harmonisatie van diverse (praktische) 

zaken op operationeel niveau van groot belang. Het is gewenst vanuit een stabiele organisatie 

hieraan te kunnen werken en geen onduidelijkheid te laten bestaan over een mogelijk (hernieuwd) 

verzelfstandigingstraject.  

 

6. Historische context 

 

Uitgebreider historisch overzicht.  

In de gemeente Hoogezand-Sappemeer is in de periode 2012-2013 een kerntakendiscussie gevoerd. 

Eind 2013 is door de raad besloten verzelfstandigingsplannen op te stellen voor de toenmalige 

werkmaatschappijen De Kalkwijck en het Kielzog. Voor De Kalkwijck gold dat de bedrijfsvoering in 

de sport niet per definitie een kerntaak van de gemeente is, die per se in de eigen gemeentelijke 

kernorganisatie zou moeten blijven. Daarbij moest ook bekeken worden of er extra voordeel 

mogelijk zou zijn bij een gezamenlijke verzelfstandiging van De Kalkwijck en het Kielzog. 

 

Deze verzelfstandigingsopdracht was onder meer gekoppeld aan te realiseren bezuinigingen, 

verbeteringen in de bedrijfsvoering en het vergroten van ondernemerschap. Er werden op basis van 

eerder onderzoek mogelijke voordelen verwacht van het onderbrengen in een andere 

organisatievorm (bijvoorbeeld een BV of een Stichting) en het onderbrengen van de medewerkers in 

een andere CAO.  

 

In juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten over te gaan tot verzelfstandiging van het Kielzog en 

De Kalkwijck, maar wel apart van elkaar. In de periode 2015 -2017 heeft een traject gelopen om 
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alles voor te bereiden wat nodig was voor de verzelfstandiging, zoals een organisatievorm (beoogd 

werd een Stichting), een beoogd bestuur, een eigen bedrijfsplan enz.  

 

De beoogde verzelfstandiging van De Kalkwijck is in de genoemde periode een paar keer uitgesteld, 

omdat kort gezegd niet alles voldoende gereed was om tot een definitieve en verantwoorde 

verzelfstandiging te komen. Eind 2016 is besloten de verzelfstandigingsopdracht te beëindigen en in 

Midden-Groningen verband nader naar de organisatie van de sport te kijken.  

 

Ondertussen was wel gebleken dat de gewenste bezuinigingen reeds waren gerealiseerd, evenals 

veel van de gewenste verbeteringen in de bedrijfsvoering. Het onderbrengen van medewerkers in 

een andere CAO bleek bovendien lastig en niet de financiële opbrengsten te genereren die daarvan 

eerder werden verwacht.  

 

In 2017 is in opdracht van de drie gezamenlijke colleges van B&W een opdracht uitgevoerd om een 

inventarisatie van de sport voor de hele nieuwe gemeente op te stellen. Dit heeft veel bruikbare 

informatie opgeleverd die heeft bijgedragen aan het realiseren van een zo goed mogelijke overgang 

na de herindeling en de continuïteit van de dienstverlening per 1 januari 2018.  

 

In de organisatie Midden-Groningen is een Team Sport en Bewegen opgenomen, waarin de 

bedrijfsvoering sport voor de hele gemeente is opgenomen. De werkmaatschappij De Kalkwijck 

bestaat dus ook niet meer als zodanig.  

 

Overzicht bijlagen 

De bijlagen in de vorm van het raadsbesluit van juni 2015 en de verschillende raadsbrieven 

sindsdien geven een uitgebreider beeld van de gezette stappen en de resultaten van het traject.  

1. Raadsbesluit gemeente Hoogezand-Sappemeer d.d. 1 juni 2015; 

Dit betreft het toenmalige raadsbesluit om het verzelfstandigingstraject van “De Kalkwijck” uit te 

voeren. Dit betrof niet alleen De Kalkwijck als gebouw/ zwembad, maar het geheel aan 

gemeentelijke sportvoorzieningen en dienstverlening wat betreft verhuur, exploitatie enz.  

 

2. Raadsbrief gemeente Hoogezand-Sappemeer d.d. 1 juni 2016; 

Deze raadbrief betrof de informatie over het feit dat een verzelfstandiging binnen 1 jaar na het 

raadsbesluit niet haalbaar bleek. 
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3. Raadsbrief gemeente Hoogezand-Sappemeer d.d. 1 december 2016; 

Deze raadsbrief betrof een nadere toelichting op de stand van zaken, behaalde resultaten en de 

afwegingen om te komen tot het stoppen met de projectopdracht voor de verzelfstandiging.  

 

4. Raadsbrief gemeente Hoogezand-Sappemeer d.d. 6 maart 2017. 

Deze raadsbrief bevatte nog een nadere toelichting en beschrijving van de stand van zaken en 

behaalde resultaten. 

 

7. Argumenten 

Vanwege het creëren van helderheid voor de inwoners en de organisatie én het scheppen van 

rechtszekerheid is het gewenst om als raad van de gemeente Midden-Groningen een besluit te 

nemen over de status van het oude raadsbesluit van de gemeente Hoogezand Sappemeer van juni 

2015.   

De volgende argumenten kunnen worden benoemd:  

Sportinhoudelijk en inwonersbelangen 

- Er zijn voor de sport in Midden-Groningen in het algemeen geen (nieuwe) financiële, 

inhoudelijke en/of organisatorische argumenten die pleiten voor een nader traject tot een 

(vorm van) verzelfstandiging; 

- Er zijn geen (nieuwe) argumenten die vanuit het belang van de inwoners pleiten voor 

verzelfstandiging; 

- Sportinhoudelijk biedt de huidige organisatorische positionering ook ruimte om naast de 

primaire dienstverlening, een bredere rol te spelen bij het uitvoeren van activiteiten op 

het gebied van sport en bewegen, inzet bij naschoolse activiteiten, vakantieactiviteiten 

enz.; 

Dienstverlening en financieel 

- Er zijn vanaf 2015 tot heden de destijds beoogde stappen gezet om de bedrijfsvoering en 

primaire dienstverlening te verbeteren; 

- De oorspronkelijke beoogde financiële resultaten zijn behaald en verwerkt in de begroting 

van Midden-Groningen; 

- Er zijn geen nog te behalen financiële taakstellingen verwerkt in de begroting 2018. 
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Accommodaties en voorzieningen 

- Met gebruik van de brede inventarisatie sport uit 2017 is er nu voldoende basis om te 

centraliseren en harmoniseren in Midden-Groningen; 

- De meerjarenonderhoudsplanning voor de sportvelden is opgesteld voor de komende 8 jaar. 

Daaraan gekoppeld is een meerjareninvesteringsplanning voor dezelfde periode. Beide 

planningen zijn per sportaccommodatie en per sportveld opgesteld.  

- Voor de sporthallen en gymlokalen vindt jaarlijks keuring van alle sportmaterialen plaats. 

In het voorjaar zullen alle keuringsrapporten klaar zijn in de hele nieuwe gemeente. In het 

verlengde daarvan gaan we de huidige meerjarenonderhouds- en vervangingsplanning 

bijstellen voor een periode van 10 jaar. 

 

Organisatorisch 

- Voor de komende periode is de basis op orde brengen en harmonisatie van diverse 

(praktische) zaken op operationeel niveau van groot belang; 

- duidelijkheid en helderheid over de structuur en positie binnen de organisatie; 

- zorgt voor stabiliteit en rust voor dit deel van de organisatie Midden-Groningen;  

Dit brengt het volgende als resultaat:    

- geeft duidelijkheid naar aanleiding van de formulering in het coalitieakkoord. Van 

verzelfstandiging worden geen (extra) resultaten verwacht die voldoende voordelen voor de 

inwoners opleveren ten opzichte van het handhaven van de huidige situatie; 

- geeft het organisatieonderdeel die het in onze nieuwe organisatie betreft (het “Team sport 

en bewegen”) en anderen die hierbij betrokken zijn duidelijkheid en rust; 

- creëert een goede basis en vertrouwen om te werken aan de harmonisatie van sport in de 

gemeente Midden-Groningen; 

- biedt basis om volledige focus te leggen bij de “basis op orde” en aandacht voor de 

primaire dienstverlening.  
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Op basis van deze argumenten is het voorstel:  

1. Geen nader vervolg geven aan het raadsbesluit van de voormalige gemeente Hoogezand-

Sappemeer van 1 juni 2015 inzake verzelfstandiging van de toenmalige werkmaatschappij 

“De Kalkwijck”; 

2. Het besluit van 1 juni 2015 in te trekken voor het onderdeel De Kalkwijck op grond van 

artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

9. Financiële paragraaf 

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit besluit. Er zijn geen financiële 

taakstellingen verwerkt in de begroting. Dit betekent dat het niet verder doorzetten van een 

verzelfstandiging dus geen financiële gevolgen heeft voor de begroting 2018 van Midden-Groningen.  

 

Er was een bezuiniging van € 65.000 verwerkt in de collegerapportage 2017 en in de begroting 

2018. Dit is wel geëffectueerd. 

 

10. Communicatie 

Gelet op de aard van het besluit en het feit dat dit vooral de eigen organisatie betreft is geen 

actieve communicatie naar buiten vereist.  

De communicatie naar de sportverenigingen en andere gebruikers vindt primair plaats vanuit het 

Team Sport en Bewegen. Ook op de avonden met de sportverenigingen en de wethouder sport zal 

de  stand van zaken aan de orde komen.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Er is geen nader vervolgtraject.  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
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Bijlagen 

1. Raadsbesluit gemeente Hoogezand-Sappemeer d.d. 1 juni 2015; 

2. Raadsbrief gemeente Hoogezand-Sappemeer d.d. 1 juni 2016; 

3. Raadsbrief gemeente Hoogezand-Sappemeer d.d. 1 december 2016; 

4. Raadsbrief gemeente Hoogezand-Sappemeer d.d. 6 maart 2017. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


