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Gemeentelijke besluitvorming over uitbesteden van
sportaccommodaties in Nijkerk kan beter
De rekenkamercommissie heeft in de eerste helft van dit jaar in de gemeente Nijkerk
onderzoek gedaan naar de besluitvorming over het uitbesteden van sportaccommodaties.
Naar aanleiding van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de
gemeenteraad op dit moment nog niet over alle relevante informatie beschikt die nodig is
om een goed besluit te kunnen nemen. Zo heeft de gemeente volgens de
rekenkamercommissie op dit moment nog onvoldoende inzicht in alternatieve vormen van
beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Ook zou het goed zijn om het inzicht in de
draagkracht van sportverenigingen te vergroten.
Resultaten onderzoek
Voor het onderzoek heeft de rekenkamercommissie relevante gemeentelijke documenten en
informatie bestudeerd. Daarnaast zijn ambtenaren, wethouders, raadsleden, inwoners en
vertegenwoordigers van sportverenigingen en de SRO geïnterviewd.
In Nijkerk zijn in totaal 15 binnensportaccommodaties en 23 buitensportaccommodaties. Het
eigendom, het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties verschilt per
accommodatie. Van 13 sportaccommodaties is de exploitatie en het beheer uitbesteed aan de
SRO. Tussen de gemeente en de SRO zijn verschillende overeenkomsten afgesloten. Deze
overeenkomsten eindigen op korte termijn, daarom heeft de gemeente de mogelijkheid om
het uitbesteden van sportaccommodaties te heroverwegen.
In het onderzoeksrapport geeft de rekenkamercommissie aan over welke informatie de
gemeente moet beschikken om verantwoord te kunnen besluiten over de uitbesteding van
sportaccommodatie. De rekenkamercommissie concludeert onder andere dat de gemeente op
dit moment onvoldoende inzicht heeft in diverse alternatieve vormen van beheer en
exploitatie met (financiële) consequenties en risico’s. Ook een volledig inzicht in de kosten en
opbrengsten per accommodatie ontbreekt.
Reactie van college B&W
Het college van B&W deelt niet alle conclusies van de rekenkamercommissie uit het onderzoek
en daarmee ook niet alle aanbevelingen. Zo betekent het volgens het college automatisch bij
het uitbesteden aan een externe exploitant dat de gemeente minder inzicht heeft in de kosten
en opbrengsten per accommodatie.
Aanbevelingen
Naar aanleiding van het onderzoek formuleert de rekenkamercommissie veertien
aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn erop gericht dat de gemeente eerst moet bepalen wat
men wil met het uitbesteden van sportaccommodaties. Vervolgens moet de gemeente zorgen
dat de benodigde informatie beschikbaar komt, zodat de gemeenteraad een verantwoord
besluit kan nemen over de uitbesteding van de sportaccommodaties.
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Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie
van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt voor de gemeenten Barneveld,
Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ingrid Spoor, secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie,
tel: 0342 – 495 830 of 06 - 20475714, i.spoor@barneveld.nl
Het onderzoeksrapport kunt u vinden op www.rkvalleienveluwerand.nl.

