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2016

De rkc onderzocht de twee privatiseringen die in de voorafgaande tien jaren plaatsvonden. De raad
verzocht de focus te leggen op de privatisering van aquapark ’t Keerpunt. De hoofdvraag was: Wat
zijn de effecten van het privatiseringsbeleid van de gemeente Zoetermeer op basis van de
praktijkervaringen bij de cases ‘t Keerpunt en SBU en welke lessen zijn hieruit te trekken.
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Aanbiedingsbrief

> Retouradres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer

Onderwerp: Rapport 'Leren van privatiseren'

Geachte Raads- en commissieleden,
'HUHNHQNDPHUFRPPLVVLHELHGWXKLHUELMKDDURQGHU]RHNUDSSRUW³/HUHQYDQSULYDWLVHUHQ´
aan, vergezeld van een bestuurlijke nota met conclusies en aanbevelingen en van de
bestuurlijke reactie terzake van het college.
Het onderzoek is in de periode juli-november 2015 uitgevoerd door het bureau BMC. In
december 2015 is het rapport aangeboden voor ambtelijk wederhoor. Dit heeft geleid tot
een nader gesprek tussen vertegenwoordigers van het ambtelijk apparaat en van de
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LEREN VAN PRIVATISEREN: ONDERZOEK NAAR HET PRIVATISERINGSBELEID VAN DE GEMEENTE ZOETERMEER

Hoofdstuk 1
Inleiding
In haar jaarplan 2015 heeft de Rekenkamercommissie van Zoetermeer aangekondigd een
onderzoek te doen naar privatiseringen. In de laatste tien jaar hebben in Zoetermeer twee
privatiseringen plaatsgevonden, namelijk de privatisering (verkoop) van Aquapark Keerpunt en
de privatisering van Stadsbeheer en Uitvoering (SBU), momenteel uitgevoerd door Bunnik
B.V.
1.1 Aanleiding voor het onderzoek
De Rekenkamercommissie van Zoetermeer wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het
lokale bestuur. Daarom streeft zij ernaar onderzoeken uit te voeren waar het gemeentebestuur
daadwerkelijk mee aan de slag kan. Conclusies en aanbevelingen moeten concreet
toepasbaar zijn en liefst ook een ‘lerend’ effect hebben. Dan hebben raad, college, ambtelijke
organisatie maar ook de gemeenschap, die direct te maken heeft met gemeentelijk beleid
(inwoners, ondernemers, organisaties, professionals, vrijwilligers), baat bij het onderzoek en
de resultaten ervan.
1.2 Centrale vraagstelling van het onderzoek en bijbehorende deelvragen
De Rekenkamercommissie van Zoetermeer doet onderzoek naar de doelmatigheid,
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Doel
van de Rekenkamercommissie is een bijdrage te leveren aan de discussie in de
gemeenteraad over het beleid en de daarbij ingezette middelen.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
Wat zijn de effecten van het privatiseringsbeleid van de gemeente Zoetermeer op basis
van de praktijkervaringen bij de cases Aquapark Keerpunt en SBU en welke lessen zijn
hieruit te trekken?

Om tot een antwoord op deze hoofdvraag te komen, is een aantal deelvragen geformuleerd:
1. Heeft de gemeente beleid geformuleerd met betrekking tot de privatiseringen?
 Wat was het oogmerk van de privatiseringen?
 Is dit bereikt?
2. Zijn er voorwaarden gesteld met betrekking tot de privatiseringen?
 Waren deze helder geformuleerd?
 Zo ja, zijn de voorwaarden nagekomen?
 Zijn ze geborgd voor de toekomst?
3. Zijn de personele afspraken geëffectueerd?
4. Wat zijn de effecten van de privatiseringen voor de inwoners/bedrijven?
5. Is de raad in alle stadia van de privatiseringen tijdig en volledig geïnformeerd?
6. Was de raad alert en kritisch genoeg?
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Specifiek met betrekking tot de privatisering van recreatiebad Aquapark Keerpunt:
7. Hoe is gekomen tot het besluit recreatiebad Aquapark Keerpunt te verkopen
(reconstructie vanaf de probleemanalyse tot en met de gekozen oplossing)?
8. Welke kaders zijn voorafgaand aan de privatisering c.q. verkoop van het zwembad
opgesteld door raad en college (inclusief moties en toezeggingen)?
1.3

Bruikbaarheid van het onderzoek
Het onderzoeksrapport biedt de opdrachtgever inzicht in:

de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en overwegingen van de privatiseringen;

de randvoorwaarden en de wijze waarop deze opgevolgd zijn;

de effecten voor inwoners en bedrijven;

een kernachtige reconstructie van de cases recreatiebad Aquapark Keerpunt en SBU;

de mate waarin de raad tijdig en volledig is geïnformeerd ten tijde van de besluitvorming;

de mate waarin de raad zich alert en kritisch opgesteld heeft;

de succes- en faalfactoren (lessons learned) van de privatiseringen;

wat dit betekent voor de toekomst van het privatiseringsbeleid (besliskader).
Naast de inhoudelijke vraagstelling over de effecten, is ook een evaluatie van het proces (hoe
is gekomen tot besluitvorming) van belang. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de rol en
informatiepositie van de gemeenteraad gedurende het besluitvormingsproces. Tevens wordt
ingegaan op de doelstellingen, randvoorwaarden en mogelijkheden tot bijsturing.
Dit onderzoek heeft niet tot doel om tot een uitgebreid vergelijk te komen tussen beide cases,
hetgeen ook bijna onmogelijk is vanuit de grote mate van verschil. Getracht wordt wel om uit
beide cases bruikbare leereffecten te halen, die bijdragen aan het beantwoorden van de
hoofd- en deelvragen van dit onderzoek en zodoende de raad inzicht kunnen bieden voor
toekomstige vraagstukken rondom privatisering.
De feiten worden getoetst aan de norm (het besliskader) zoals die zich in beide cases hebben
voorgedaan. Het antwoord op de hoofd- en deelvragen geeft uiteindelijk inzicht in de
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de privatiseringen in Zoetermeer en
biedt de gemeenteraad lessen over inhoudelijke en procesmatige succes- en faalfactoren bij
mogelijke besluitvorming over privatisering of verkoop in de toekomst.

1.4 Leeswijzer
Het rapport is opgebouwd als piramide, waarbij wordt gewerkt van de hoofdlijnen (analyse)
naar de meer gedetailleerde bevindingen die hebben gediend als onderbouwing van de
analyse. In hoofdstuk 2 worden allereerst de bevindingen op basis van de vier kernvragen van
beleid beschreven. In hoofdstuk 3 zijn vervolgens de antwoorden op de deelvragen
geformuleerd. De inhoudelijke onderbouwing van beide hoofdstukken is gebaseerd op de
uitgebreide casebeschrijvingen van Aquapark Keerpunt (hoofdstuk 4) en SBU (hoofdstuk 5).
1.5 Methodologische verantwoording
Documentenstudie
Vanuit de gemeente hebben de onderzoekers honderden documenten ontvangen. Deze zijn
doorgenomen om tot een feitelijke reconstructie te komen van beide cases. Daarnaast is,
vanuit de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek, nagegaan hoe de besluitvorming
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inhoudelijk en procesmatig is verlopen: wanneer heeft er besluitvorming en debat
plaatsgevonden, op welke wijze is de raad geïnformeerd en welke randvoorwaarden zijn
daarbij geformuleerd? De bevindingen uit de documentenstudie zijn tevens de basis geweest
voor de interviewprotocols.
Interviews
Voor verdieping, nuance, gevoelens en verklaringen van de bevindingen uit de
documentenstudie zijn in totaal negen interviews gehouden met collegeleden, de
gemeentesecretaris, afdelingshoofden, vertegenwoordigers van Aquapark Keerpunt en Bunnik
BV een (een delegatie van) de gemeenteraad. Van de gesprekken zijn de belangrijkste
aandachtspunten geformuleerd die als input hebben gediend voor de analyse en definitieve
rapportage. Er wordt in dit rapport nadrukkelijk geen gebruikgemaakt van letterlijke citaten die
te herleiden zijn tot personen. Aspecten die in meerdere interviews naar voren zijn gebracht,
worden als relevant beschouwd voor de uiteindelijk bevindingen en advisering.
Afstemming Rekenkamercommissie
Gedurende het onderzoek heeft overleg en afstemming plaatsgevonden met de
Rekenkamercommissie Zoetermeer, op 7 juli 2015, 11 september 2015, 12 oktober 2015 en
10 november 2015. Vervolgens heeft er ambtelijk en bestuurlijk wederhoor plaatsgevonden.
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Hoofdstuk 2
Analyse: de vier kernvragen van beleid
beantwoord
Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en
bepaalde tijdskeuzen.1 Het uitvoeren van een beleidsevaluatie betekent onderzoek doen naar
de inhoud, processen of effecten van beleid. Voor het uitvoeren van beleidsevaluatief
onderzoek maken we gebruik van het model van de vier kernvragen van beleid. Immers, het
leer- en verbeterproces staat hierin centraal.
Figuur 1

De vier kernvragen van beleid2

Logica van de

Output legitimiteit

Input legitimiteit

(empirisch)

(normatief)

Werkt het?

Mag het?

Doelmatigheid en

Constitutionele

doeltreffendheid

rechtmatigheid

Past het?

Hoort het?

Politiek/bestuurlijke

Maatschappelijke

slagvaardigheid

aanvaardbaarheid

consequenties

Logica van de gepastheid

Bij de logica van consequenties staat de oriëntatie op de gewenste doelen en regels voorop.
In de logica van gepastheid richt de aandacht zich juist op de politiek-maatschappelijke
context die de vaststelling van deze doelen en regels kanaliseert en mede bepaalt. De beide
privatiseringscases zullen getoetst worden op de vier kernvragen van beleid, waardoor er
geëvalueerd, geleerd en verbeterd kan worden.
Werkt het?
De werkt het-vraag handelt over de effectiviteit en efficiëntie van beleid: zijn de doelstellingen
bereikt en is dat bewerkstelligd met zo min mogelijk c.q. de juiste middelen? Deze vraag gaat
over de empirische prestaties – succes en falen – van het privatiseringsbeleid in Zoetermeer
(kosten-/batenanalyse).
Mag het?
De constitutionele rechtmatigheid, de mag het-vraag, gaat over politieke en rechtsstatelijke
ordening, burgerlijke grondrechten, democratische procedures en bestuurlijke bevoegdheden.
Er moet volgens de gangbare procedures tot beleid besloten zijn, in dit geval tot de
privatisering/verkoop.

1
2

Hoogerwerf, A. Overheidsbeleid, 2003.
Hemerijck, A. (2003), ‘Vier kernvragen van beleid’, in: Beleid en Maatschappij 30(1), pp. 3-19.
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Past het?
De past het-vraag richt zich op het vraagstuk van het politieke en maatschappelijke draagvlak
van beleidskeuzen en de uitvoerbaarheid van beleid. Deze vraag gaat duidelijk in op de
context (omgeving) en tijd van bepaalde beleidskeuzen.
Hoort het?
De laatste vraag, de hoort het-vraag, hangt samen met democratische grondbeginselen en
maatschappelijke aanvaardbaarheid. De legitimiteit van overheidsbeleid is ten principale
ontleend aan het kiezersmandaat. De gemeente neemt besluiten die in een democratische
rechtsstaat door burgers moeten worden aanvaard. Maatschappelijke aanvaardbaarheid heeft
betrekking op de mate waarin het beoogde beleid aansluit bij normatieve en culturele
oriëntaties. Op het meest algemene niveau gaat de hoort het-vraag over het vertrouwen en de
geloofwaardigheid in de (lokale) overheid en politiek.
De hoort het-vraag bestrijkt daarmee in het bijzonder de mate waarin politieke besluitvorming
in de perceptie van burgers aansluit bij hun verlangens, verwachtingen, emoties, waarden en
normen. De gemeenschappelijke noemer van de discussie over de aanvaardbaarheid van
(privatiserings)beleid is de vraag waar de rol van de overheid begint en ophoudt.
Van wezenlijk belang bij privatiseringsvraagstukken.
Op de volgende pagina’s worden de vier kernvragen van beleid beantwoord voor zowel de
casus Aquapark Keerpunt als de casus SBU.
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Kernvraag

Aquapark Keerpunt




Werkt het?
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Het plan om over te gaan tot interne of externe verzelfstandiging
c.q. privatisering stamt uit 2007, als onderdeel van een grote
ombuigingsoperatie. Op dat moment wordt een besparing
ingeschat van € 400.000 te realiseren in 2011. Nadat de optie
van verzelfstandiging in de vorm van een sportbedrijf niet
haalbaar bleken en instandhouding een investering vroeg van
€ 800.000 is besloten tot verkoop. De verkoop is uiteindelijk
gerealiseerd in twee delen, waarvan het 25-meterbad is
verkocht in 2013 en het recreatiegedeelte in 2014.
In 2011 wordt ingeschat dat de bezuiniging een bandbreedte
heeft van € 100.000 tot € 700.000, afhankelijk van de opbrengst
van de verkoop van Aquapark Keerpunt. Het uiteindelijke
resultaat is dat het 25-meterbad is verkocht voor een bedrag
van € 501.000 (waarvan € 275.000 voor de afkoop van de
erfpacht en € 226.000 voor de verkoop van de opstallen). De
overige opstallen zijn verkocht voor € 1.276.000 miljoen
(waarvan € 950.000 voor de afkoop van de erfpacht en
€ 326.000 voor de verkoop van de opstallen). In totaal is
Aquapark Keerpunt verkocht voor € 1,8 miljoen (afgerond). De
totale lasten voor de gemeente (met name de afboeking van de
boekwaarde, die in 2012 € 6 miljoen bedroeg) waren € 6,2
miljoen, wat betekent dat op de verkoop per saldo een negatief
resultaat is behaald van € 4,4 miljoen. Vanwege het wegvallen
van de jaarlijkse afschrijving en de kosten van exploitatie is een
voordeel op de gemeentebegroting ontstaan van jaarlijks
€ 200.000.
De actuele situatie is dat het 25-meterbad beschikbaar is voor
de verenigingen, doelgroepzwemmen en banenzwemmen en
het recreatiedeel was in de zomer van 2015 acht weken
opengesteld.
Hoewel het de bedoeling was te bedingen dat bij verkoop
medewerkers van Aquapark Keerpunt zouden worden

SBU
 Financieel is een grotere bezuiniging bereikt dan verwacht (€ 704.000 in
plaats van € 684.000 inclusief aftrek sociale lasten). De totale kosten voor
SBU op jaarbasis bedroegen € 3.875.500. Rekening houdend met de kosten
voor overwerk en extra regie alsmede de incidentele kosten voor het sociaal
plan over tien jaar bedraagt de besparing € 704.000 per jaar.
 Op het oog (beleving vanuit inwoners) is de openbare ruimte nog altijd
schoon, heel en veilig. De gemeente voert kwaliteitscontroles uit en legt
fictieve boetes op (vanuit het concept van beeldgestuurd werken). Dat is nog
wel een leerproces (opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie). De vernieuwende
contractvorm (UAV-GC hybride) getuigt van wederzijds vertrouwen.
 De garanties voor het personeel zijn geborgd voor de toekomst (tien jaar
werkzekerheid, netto-netto loongarantie, doorontwikkeling, pensioen etc.).
 De voormalig SBU-medewerkers passen zich steeds beter aan en worden
meer en meer onderdeel van de nieuwe organisatie.
 Er is voldaan aan de door de raad gestelde randvoorwaarden, mede doordat
er veel aandacht is geweest voor het personeel.
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Mag het?

3
4



overgenomen3, gold dit alleen voor de functies die rechtstreeks
gekoppeld waren aan Aquapark Keerpunt, zoals de
locatiemanager, het principe ‘mens volgt werk’. Uiteindelijk is de
overname van het personeel geen onderdeel geweest van de
onderhandelingen.
Er is voldaan aan de randvoorwaarden die de raad heeft
gesteld, waarbij veel afhankelijk is van de bereidheid van de
private partijen om mee te werken (denk aan de wens van de
raad van 15 juli 2013 om het gebruik van de Zoetermeerpas
mogelijk te maken en de verwachting dat de tarieven niet sterk
zullen stijgen).
Het dagelijks bestuur van de gemeente behoort tot de
bevoegdheid van het college. Dat houdt in dat het college in
ieder geval bevoegd is te besluiten tot privaatrechtelijke
rechtshandelingen van de gemeente4, hiertoe behoort onder
andere verkoop.
Gelet op de maatschappelijke belangen heeft het college ervoor
gekozen de raad te betrekken bij de keuze tot verkoop door een
principebesluit te laten nemen en door in te laten stemmen met
de uiteindelijke contractpartijen. Dit heeft ertoe geleid dat de
raad aanvullende randvoorwaarden heeft gesteld, zowel vooraf
als gedurende de periode dat met partijen werd gesproken. Er
blijft op die manier een relatie bestaan tussen de gemeente en
de marktpartij vanuit de overweging dat de zwemvoorziening in
zekere mate tot de verantwoordelijkheid van de gemeente blijft
behoren.
Consequentie van verkoop onder voorwaarden is dat de
mogelijkheid om invloed uit te oefenen beperkt is. Dergelijke
effecten worden zichtbaar uit een uitgewerkt ontwerp voor een
voorgenomen privatisering of verzelfstandiging. Daaraan heeft
het ontbroken.

Toelichting bij raadsbesluit 110434, pagina 6.
Artikel 160, lid 1, onder e van de Gemeentewet.
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 Bij aanvang van het traject is, bij besluit door het college, vastgesteld dat de
aard van de werkzaamheden van SBU ruimte biedt om af te zien van een
Europese aanbesteding en dat een onderhandelingstraject de meeste
garantie biedt op het contracteren van een geschikte overname kandidaat
voor SBU.
 Er is een aantal bedrijven geselecteerd dat voldeed aan verschillende
belangrijke criteria zoals de aard en grootte van het bedrijf, de cultuur, de
ervaring met het type werk, de vestiging van het bedrijf en de ervaring met en
van het bedrijf met social return on investment (SROI). Met deze
geselecteerde bedrijven zijn onderhandelingen gestart. Na een aantal
maanden van intensieve onderhandelingen is een meest geschikte overname
kandidaat gevonden. Ook een aantal DSW’ers konden over via een
detacheringsovereenkomst.
 Op 25 oktober 2012 heeft het college bekend gemaakt dat de marktpartij
daadwerkelijk bereid is gevonden. Naar aanleiding van vragen van de SPfractie stelt het college: “Indien de raad besluit niet in te stemmen met
uitplaatsing van SBU, zijn er weliswaar financiële gevolgen (de bezuiniging
wordt dan niet gerealiseerd), maar niet richting de aannemer. Met het bedrijf
A. Bunnik B.V. is een voorlopige overeenkomst gesloten, onder voorbehoud
van instemming de gemeenteraad van Zoetermeer.”
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Past het?
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Bij de uitwerking van de nota Visie op zwemmen vanaf 2013 is
het personeel nauw betrokken. Dit heeft onder andere
geresulteerd in een reorganisatie van het beheer van de drie
gemeentelijke zwembaden, waarover de Ondernemingsraad
advies is gevraagd.

 Uiteindelijk zijn de OR, het GO en de gemeenteraad (die uiteindelijk mandaat
had via de ‘go/no go-beslissing’) akkoord gegaan. De formele wegen zijn zo
bezien op een juiste wijze bewandeld.
 Een laatste opmerking betreft de geheimhouding van (delen) van de
overeenkomst met Bunnik B.V. vanuit bedrijfsgevoelige informatie. Wij
beoordelen deze geheimhouding als te verdedigen. In het contract met Bunnik
B.V. is vastgelegd dat publicatie of openbaarmaking van de overeenkomst
tijdens of na de contractduur alleen mogelijk is met uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming aan Bunnik B.V. vanwege concurrentiegevoelige
bedrijfsinformatie is Bunnik B.V. niet genegen dit tijdens contractperiode (tot
2023) te doen.

 Zwembaden worden gezien als een vanzelfsprekende
voorziening in gemeenten, ondanks dat het niet mogelijk is een
kostendekkende exploitatie te realiseren. .
 In hoeverre Aquapark Keerpunt een kerntaak is en dat de
opvattingen van de fracties in de raad daarover verschillen, valt
indirect op te maken uit de gevoerde discussies. Duidelijk is dat
er een grote betrokkenheid is bij deze tot voor kort
gemeentelijke voorziening. Vanuit de historie van de gemeente
is dit verklaarbaar, waar decennia groei kenmerkend was en de
gemeente zich verantwoordelijk achtte maatschappelijke
voorzieningen te realiseren. De discussie over
(recreatie)zwemmen moet ook mede bezien worden vanuit de
leisure-ambities van Zoetermeer.
 De laatste jaren is een kentering merkbaar vanuit de opvatting
dat de inwoners de stad maken en niet alleen afhankelijk van de
gemeentelijke overheid. Diverse maatschappelijke en
particuliere initiatieven krijgen de ruimte om daarin een rol te
spelen. Een voorbeeld is dat de gemeente het school- en
instructiezwemmen voor de meeste kinderen heeft afgeschaft,
om de verantwoordelijkheid bij de ouders te leggen.
 Bij de afweging welke zwemvoorzieningen tot de taak van de
gemeente behoren zijn keuzes gemaakt met als gevolg dat

 Het perspectief voor privatisering was een aantal jaar geleden erg gunstig.
Destijds bleek uit een marktverkenning dat aannemers niet alleen
belangstelling hadden voor de taken van SBU, maar ook bereid waren de
medewerkers op gunstige voorwaarden over te nemen en ze meer
ontwikkelmogelijkheden te bieden dan de gemeente kon leveren. Het
toenmalige college heeft in 2009 in eerste instantie de afweging gemaakt om
tot 2014 nog niet te privatiseren en door efficiencymaatregelen een deel van
de bezuinigingen bij SBU te realiseren.
 In 2011-2012 bleken door de financieel-economische situatie grotere
bezuinigingen nodig. Toen werd het versneld privatiseren van SBU een reële
optie. Mede door de uitdagingen op het gebied van strategisch
personeelsbeleid (vergrijzing) en bijbehorende kosten.
 In een interne memo wordt verder aangegeven dat het uitbesteden van de
werkzaamheden van SBU in het toekomstbeeld van de afdeling Stadsbeheer
passen. Stadsbeheer zal zich primair gaan richten op een rol als regisseur
van de openbare ruimte. Via een driesporen aanpak werd het traject
benaderd:
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recreatiezwemmen geen product meer is van de gemeente. In
de praktijk blijkt het echter lastig om de omslag te maken dat
een maatschappelijke voorziening terug gedraaid wordt. Die
worsteling is merkbaar uit de voorwaarden die de raad heeft
gesteld aan de verkoop. Een afgeronde discussie welke taken
tot de gemeente behoren en welke aan anderen overgelaten
kunnen worden is echter niet gevoerd. Dat blijkt onder meer uit
de latere raadsdiscussie over het aantal weken in de
zomerperiode waarin het zwembad geopend zou zijn. De
perceptie in de raad is daarover niet eenduidig.

Hoort het?
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 Ten aanzien van de zwemvoorziening heeft de gemeente die
keuze deels gemaakt als het gaat om schoolzwemmen en
instructiezwemmen. Bij de verkoop van Aquapark Keerpunt is
de beleving van veel raadsleden dat dezelfde voorziening blijft
bestaan en zo mogelijk wordt opgewaardeerd, en dat er een
bezuiniging kan worden gerealiseerd door de exploitatie in
handen te geven van marktpartijen.
 Nu de verkoop is gerealiseerd tegen aanzienlijke kosten, omdat
de boekwaarde voor een belangrijk deel moest worden
afgeschreven, is de vraag in hoeverre de bestuursorganen zich
dit vooraf hebben gerealiseerd. Uit de ontvangen informatie blijkt
niet dat dit reden is geweest om de verkoop te heroverwegen.
Het college heeft zich nauwgezet gehouden aan de uitvoering
van het raadsbesluit van 21 november 2011.

 Bij de uiteindelijke besluitvorming stemde uiteindelijk de grote meerderheid
van de gemeenteraad in (31 voor, 6 tegen). Daarmee was er breed politiek
draagvlak om SBU te privatiseren.

 Hoewel het beheer en onderhoud van de fysieke leefwereld van inwoners
direct van invloed is, is er geen maatschappelijke onrust ontstaan bij inwoners
(of bedrijven). Belangrijk argument hiervoor is dat andere delen van de stad
reeds werden aanbesteed en hier geen zichtbare of zorgwekkende
kwaliteitsverschillen zijn ontstaan. Er zijn dus geen wanklanken geweest van
inwoners. De aannemer is verantwoordelijk voor het onderhoudsniveau op
basis van de gestelde criteria inzake beeldkwaliteit. De gemeente ziet hier op
toe, bijvoorbeeld via schouwen.
 De werkzekerheid van werknemers van de voormalige SBU een centrale rol
gespeeld. Zij hebben, ondersteund door de ondernemingsraad, in eerste
instantie nadrukkelijk geageerd tegen de uitplaatsing. De aanwezigheid met
spandoeken tijdens raadsvergaderingen en het halfstok hangen van de vlag
aan de Fokkerstraat zijn daar voorbeelden van. De aandacht voor het individu
en de afspraken die uiteindelijk zijn vastgelegd in het sociaal akkoord (o.a.
werkgarantie van tien jaar en netto-nettoloon) zijn waarborgen waar de
gemeente bewust op heeft ingezet. In het besluitvormingsproces heeft wel
een bewuste keuze plaatsgevonden om niet te gaan werken via detachering,
mede vanuit het oogpunt van verantwoordelijkheid van de gemeente als
(voormalig) werkgever (goed werkgeverschap).
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Hoofdstuk 3
Bevindingen
Voor dit hoofdstuk wordt terug gegaan naar de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek:
Wat zijn de effecten van het privatiseringsbeleid van de gemeente Zoetermeer op basis
van de praktijkervaringen bij de cases Het Keerpunt en SBU en welke lessen zijn hieruit
te trekken?

De deelvragen:
1. Heeft de gemeente beleid geformuleerd met betrekking tot de privatiseringen?
 Wat was het oogmerk van de privatiseringen?
 Is dit bereikt?
2. Zijn er voorwaarden gesteld met betrekking tot de privatiseringen?
 Waren deze helder geformuleerd?
 Zo ja, zijn de voorwaarden nagekomen?
 Zijn ze geborgd voor de toekomst?
3. Zijn de personele afspraken geëffectueerd?
4. Wat zijn de effecten van de privatiseringen voor de inwoners/bedrijven?
5. Is de raad in alle stadia van de privatiseringen tijdig en volledig geïnformeerd?
6. Was de raad alert en kritisch genoeg?
Specifiek met betrekking tot de privatisering van recreatiebad Aquapark Keerpunt:
7. Hoe is gekomen tot het besluit Aquapark Keerpunt te verkopen (reconstructie vanaf
de probleemanalyse tot en met de gekozen oplossing)?
8. Welke kaders zijn voorafgaand aan de privatisering c.q. verkoop van het zwembad
opgesteld door raad en college (inclusief moties en toezeggingen)?
3.1

De gemeente Zoetermeer heeft geen privatiseringsbeleid
De privatiseringen pasten in een zakelijke afweging vanuit de (inhoudelijke)
bezuinigingsdiscussie zoals die vanaf 2007/2008 gevoerd is. De tot nu toe uitgevoerde
verzelfstandigingen van taken zijn gebaseerd op wetgeving (openbaar voortgezet onderwijs),
of bezuinigingen (Aquapark Keerpunt en SBU).
Er is wel een beleidsmatig kader, de Nota en checklist verbonden partijen. Die gaat met name
in op vraagstukken rondom verbonden partijen en samenwerking (via publiek- en privaatrecht)
en niet op het verzelfstandigen of privatiseren van taken of diensten. Daarnaast zijn er kaders
op het gebied van personeel: de procedureregeling organisatieverandering en de regeling
algemene dienst.
Ten aanzien van de informatievoorziening tussen college en raad is er, naast de wettelijke,
ook een eigen Zoetermeerse kader: het Handvest informatievoorziening.
De financiële bezuinigingsopgave van in totaal € 27,5 miljoen (waarvan € 7,5 miljoen op
bedrijfsvoering) heeft voor een belangrijk deel de discussie rondom Aquapark Keerpunt en
SBU gevoed. Aquapark Keerpunt was verlieslatend en stond voor grote investeringen op het
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gebied van beheer, onderhoud en energie (incourant). SBU was een vergrijsd en relatief duur
organisatieonderdeel, waarbij er vanuit de ervaringen met aannemers in andere stadsdelen
duidelijk een (markt)alternatief voor handen was. De vele ervaringen in andere wijken met de
aanbesteding inzake het onderhoud en beheer van openbare ruimte zorgde ervoor dat ook ‘de
laatste der Mohikanen’ logischerwijs ooit uitbesteed zou gaan worden; het paste in een
meerjarige ontwikkeling. Vanwege de slechte markt voor aannemers heeft Bunnik B.V.
vervolgens voor scherpe tarieven geoffreerd. Dat heeft mede bijgedragen aan de
gerealiseerde kostenbesparing van € 704.000.
Voor de overname van het zwembad waren er daarentegen weinig geïnteresseerden vanuit
de markt. Daarin zit dus een duidelijk verschil, ook wat betreft kennis en inzicht in de
markt(potentie). Het zijn derhalve onvergelijkbare cases (verkoop van een zwembad versus
privatisering van een dienst) en andere uitgangspunten, maar beide zijn ontstaan vanuit de
urgente behoefte om te bezuinigen. Geconstateerd wordt dat de (structurele)
bezuinigingsdoelstellingen zijn behaald.
Ten slotte: een algemeen privatiseringsbeleid voor alle beleidsvelden van de gemeente is niet
noodzakelijk. Een meer fundamenteel antwoord op de (politieke) vraag welke taken de
gemeente tot haar eigen domein en verantwoordelijkheid rekent (kerntakendiscussie inclusief
besturingsfilosofie), ontbreekt. De discussies inzake Aquapark Keerpunt en SBU zijn dan ook
pragmatisch gedreven. De belangrijkste bevinding is dat een gezamenlijk besliskader
privatiseringen ontbroken heeft.
3.2

Er zijn (rand)voorwaarden gesteld bij de privatiseringen
De raad heeft bij de voorgenomen verkoop van Aquapark Keerpunt op 21 november 2013 als
voorwaarde gesteld dat een recreatieve zwem- en openluchtfunctie en mogelijkheid voor
verenigingszwemmen behouden zou worden. Verder is besloten de grond, behorend bij
Aquapark Keerpunt in erfpacht uit te geven op basis van de huidige bestemming van
recreatiebad.
Tijdens de commissievergadering op 25 oktober 2011 en tijdens het raadsdebat op
10 november 2011 gaf het college aan afwijzend te staan tegenover restricties voor de
verkoop, omdat deze belemmerend zouden werken bij verkoop.
Op 15 juli 2013 verbond de raad bij het besluit tot verkoop van het 25-meterbad voorwaarden,
namelijk dat het huidige voorzieningenniveau tegen betaalbare prijzen van het
doelgroepzwemmen zou worden bewerkstelligd, naast de bedingen in de koop-, erfpacht- en
huurovereenkomst.
Daarnaast moest in overleg getreden worden met de toekomstige eigenaar van het buitenbad
met het verzoek om voor ZoetermeerPas-houders het zwemmen in het buitenbad tegen
gereduceerd tarief mogelijk te maken.
Bij de verkoop van het recreatiegedeelte van Aquapark Keerpunt heeft het college de afspraak
gemaakt dat het buitenbad voor alle inwoners van Zoetermeer geopend zou zijn gedurende 8
weken in en rondom de zomervakantie. De toegangsprijzen zouden voorlopig niet, dan wel
gering worden, verhoogd, waarbij Zoetermeerpashouders een korting zouden krijgen.
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Met betrekking tot de SBU valt op dat de raad, mede via een breed gesteunde motie (d.d. 28
juni 2011), randvoorwaarden heeft gesteld en dat er een formeel ‘go-no go moment’ is
ingebouwd. De raad droeg het college op het principebesluit van de raad tot het nu uitplaatsen
van de afdeling SBU uit te voeren, onder de volgende voorwaarden:

daarbij voor de huidige medewerkers van de afdeling SBU zodanige waarborgen te
scheppen dat de werkomstandigheden, -voorwaarden e.d. voor hen na uitplaatsing van
de afdeling gedurende 5 jaar onveranderd blijven ten opzichte van de huidige situatie;

daarbij voor de stad en haar inwoners zodanige waarborgen te scheppen dat het
onderhoudsniveau in de stad, de alertheid van reageren op calamiteiten e.d. ten minste
gelijk blijft ten opzichte van de huidige situatie;

daarbij voor de gemeente zodanige waarborgen te scheppen dat zo veel als mogelijk
wordt bijgedragen aan de bezuinigingsopgave;

bij dit alles vooralsnog geen onomkeerbare stappen te zetten;

dit uit te voeren tot aan het laatst mogelijke moment waarop, zonder juridische of andere
consequenties voor de gemeente, de raad een go/no-go-beslissing kan worden
voorgelegd;

de raad dan die beslissing, omgeven met zo veel mogelijk “zekerheden” (in plaats van
aannames), voor te leggen.
Vervolgens zijn daar vanuit het college nog extra risicobeheersfactoren aan toegevoegd,
zoals:

een due diligence onderzoek naar Bunnik B.V.;

bij eventueel faillissement komen medewerkers terug in dienst bij de gemeente;

kwaliteitstoetsing op het geleverde werk;

sociale jaarverslagen om de integratie van het personeel te monitoren.
3.3

De gevolgen voor het personeel zijn deels in beeld geweest
Hier is een groot verschil waarneembaar tussen beide cases. Bij de SBU (een bezuiniging
vanuit bedrijfsvoering) heeft de nadruk gelegen op het personeel, bij Aquapark Keerpunt heeft
de raad dit onderdeel veel minder aandacht gegeven (beleidsinhoudelijk accent middels de
Visie op Zwemmen). Daarmee verband hield dat vanwege de veranderingen voor de drie
zwembaden een reorganisatie is doorgevoerd, waardoor de verkoop van het Aquapark
Keerpunt geen directe consequenties had voor het zwembadpersoneel. Per 1 januari 2016
zijn de zwembadmedewerkers uitgeplaatst naar het Zweminstituut, onder vrijwel dezelfde
condities als de medewerkers van SBU zijn uitgeplaatst naar de private onderneming.
Bij de SBU is vanuit de politiek veel aandacht geweest voor mensen, arbeidsvoorwaarden en
waarborgen vanuit de gevoelde verantwoordelijkheid op het gebied van goed
werkgeverschap. Zo is er bijvoorbeeld nog altijd een aanspreekpunt bij de gemeente voor
vragen en hebben voormalig SBU-medewerkers tien jaar werkgarantie en een netto-netto
regeling. De sociale jaarverslagen en jaarlijkse overleggen tussen gemeente en Bunnik B.V.
dragen bij aan het naleven van de gemaakte afspraken en bijsturing waar gewenst. In het
Sociaal Plan is aanvullend een hardheidsclausule opgenomen om evident onrechtvaardige
consequenties te kunnen repareren.
Bij de start van de contractperiode had Bunnik B.V. te maken met overcapaciteit wat betreft
menskracht. Het positieve is dat er een extra wijk is bijgekomen, waardoor er voldoende werk
is voor alle medewerkers. Het gewenningsproces voor medewerkers (van een omgeving van
‘schoon, heel veilig’ naar een commerciële omgeving en ‘beeldgestuurd werken’) begint
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steeds verder vorm te krijgen. In het begin bestond een gevoel van werkdruk en er was sprake
van meer sobere voorzieningen (o.a. kleding). Stadsbeheer heeft veel ervaring als
opdrachtgever en maakt daarbij gebruik van vernieuwende contractvormen. Voorbeelden zijn
effectbestekken op basis van UAV-geïntegreerde contracten, met KPI’s voor
burgerparticipatie, hoeveelheid en afhandeling van klachten en meldingen, EMVI meerwaarde
zoals social return on investment (SROI) en maatschappelijke verantwoord ondernemen
(MVO), beeldkwaliteit met als ondergrens voorkoming van kapitaalvernietiging. De
voorliggende opgave is om de opdrachtnemer-opdrachtgeversrol verder te professionaliseren.
Dat wil zeggen: beeldgestuurd werken, beeldgestuurd controleren. De gemeente is niet langer
uitvoerder in het operationele proces. Zij controleert nu in voorkomende gevallen wel nog
steeds op details. Bunnik B.V. heeft de afgelopen tijd ook fictieve boetes gekregen. Het
vormgeven van sturen op hoofdlijnen vormt zo bezien een belangrijk ontwikkelpunt. Immers:
uitbesteding betekent een ander sturing- en toezichtsniveau.
3.4

Er zijn merkbare effecten voor inwoners en bedrijven
De directe effecten van verkoop van Aquapark Keerpunt zijn voor inwoners en de
zwemverenigingen aanzienlijk geweest, vanwege de tijdelijke problemen die ontstonden toen
Poolschool H2O zijn verplichtingen niet nakwam.
Daarnaast is de openstelling van het buitenbad vanaf 2013 teruggebracht tot 10 weken en
vanaf 2014 tot 8 weken, waarvan 6 weken tijdens de schoolvakantie. Het was de bedoeling
dat het buitenbad in 2015 gesloopt zou worden, aangezien dit aan vervanging toe is. Wat de
gevolgen daarvan zijn voor de inwoners is niet bekend.
De kwaliteit van de buitenruimte (groen en grijs) in Zoetermeer is niet significant gewijzigd. Via
kwaliteitsafspraken en schouwen wordt dit gemonitord (opvolging). Tijdens de ontwerpfase is
er aandacht besteed aan de kwaliteit. Er is een quickscan uitgevoerd door een
ingenieursbureau, er heeft een burgerschouw plaatsgevonden en ook de Omnibus-enquête
toonde aan: er is geen waarneembaar verschil tussen stadsdelen die door SBU en private
aannemers werden onderhouden.

3.5

Informatievoorziening aan de raad was in grote mate toereikend
In 2004 is in het kader van de veranderende rollen van college en raad als gevolg van de
dualisering in de meeste gemeenten, waaronder Zoetermeer, een Handvest
informatievoorziening vastgesteld. Onder punt III van het handvest is opgenomen dat de raad
actief wordt geïnformeerd over een omvangrijk onderwerp, financieel boven een bepaald
bedrag uitkomend. Medio september 2015 is het handvest aangepast. De bijbehorende tekst:
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I. Algemene uitgangspunten
1.
2.

3.

Het college en de burgemeester voorzien de raad van alle informatie die de raad voor
de uitoefening van zijn taken nodig heeft.
Het college en de burgemeester informeren de raad tijdig, dat wil zeggen binnen zes
werkdagen waarin een onder III genoemd onderwerp aan de orde is via een memo
dat wordt aangekondigd in de dagmail van de raad en dat wordt geplaatst bij de
weekberichten in het RIS op de website van de gemeente.
Het college en de burgemeester informeren de raad ook, indien nog niet alle
informatie over een onder III genoemd onderwerp beschikbaar is. In die gevallen
meldt het college of de burgemeester de informatie die op dat moment beschikbaar is
op dezelfde wij ze als bedoeld in het tweede lid.

De raad heeft zich tijdens en na de besluitvorming in beide cases bijzonder betrokken en
verantwoordelijk opgesteld. De raadsleden zijn sociaal bewogen en bevlogen. Tegelijkertijd
heeft zij de neiging om vooral de uitvoering door het college te controleren en onvoldoende te
sturen op hoofdlijnen, te sturen vanuit haar kaderstellende rol. Dat heeft deels te maken met
het gegeven dat de stappen zoals weergegeven in het besliskader, onvoldoende zuiver en
bewust zijn doorlopen in de casus van Aquapark Keerpunt. Het college heeft de raad daarmee
niet optimaal in de positie gebracht om kaders te stellen aan de hand van een uitgewerkt
ontwerp. De raad heeft echter daar ook niet op gestuurd.
Uit de reconstructie van de besluitvorming in hoofdstuk 4 blijkt dat de raad zodanig is
geïnformeerd dat besloten kon worden tot verkoop van Aquapark Keerpunt. Op de
informatievoorziening kwam kritiek toen de tijdelijke problemen ontstonden bij Poolschool
H2O. Dit was mede aanleiding om een extra raadsvergadering in te lassen op 30 maart 2015.
De raad is daarna van elke ontwikkeling middels brieven op de hoogte gebracht.
De besluitvorming is, mede door de financiële druk, snel en voortvarend opgepakt.
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Hoofdstuk 4
Casebeschrijving recreatiebad Aquapark
Keerpunt
De reconstructie van de verkoop van recreatiebad Aquapark Keerpunt wordt beschreven aan
de hand van de stappen (normen) uit bijlage 1.
Het recreatiebad Aquapark Keerpunt was een van de drie zwembaden in Zoetermeer. Het
was het grootste van de drie zwembaden en beschikte over een overdekt deel voorzien van
een wedstrijdbad, doelgroepenbad, recreatiebad, peuterbad, kleuterbad en whirlpool en een
openluchtbad met recreatiebad, peuterbad en duikkuil. Recreatiezwemmen werd vrijwel
uitsluitend in dit bad aangeboden, want het was voor deze functie ontworpen. In 2011 was het
recreatiezwemmen samen met de bezoeken aan het buitenbad goed voor tussen de 30% en
35% van het totaal aantal zwembadbezoeken, dat neerkwam op circa 180.000 bezoeken in
dat jaar. Het lukte de gemeente niet om de begrote inkomsten op het onderdeel
recreatiezwemmen te realiseren. Dat leverde jaarlijks een extra tekort op tussen de
€ 100.000 en € 200.000, naast het begrote tekort op de exploitatie van jaarlijks tussen de
€ 1,2 miljoen en € 1,5 miljoen.
Naast recreatiezwemmen was Aquapark Keerpunt in 2011 in gebruik voor schoolzwemmen bij
het speciaal onderwijs, instructiezwemmen door (zwem)verenigingen, zwemscholen en
doelgroepzwemmen.
4.1

Stap 1: Voornemen tot verkoop
De voorjaarsnota van het college vormt de basis voor de jaarlijkse kaderstellende discussie
met de raad over kansen en bedreigingen, prioriteiten en ombuigingen en de financiële
gevolgen voor de meerjarenbegroting. De basis wordt gevormd door het collegeprogramma,
de beleidsmatige en financiële leereffecten uit het afgelopen jaar en de actuele
maatschappelijke ontwikkelingen.
De opstelling van de Voorjaarsnota 2007 vond plaats in een bijzondere context, die vanwege
het recente regeerakkoord voor de gemeenten naast kansen ook onzekerheden bevatte. Het
college constateerde dat de meerjarige financiële uitgangspositie niet rooskleurig was en dat
de financiële onzekerheden vanuit het regeerakkoord het financiële beeld mogelijkerwijs nog
meer konden verslechteren. Daaruit trok het college de conclusie dat het nodig was om snel
actie te ondernemen om de financiële basis van de gemeente gezond te houden.
Om dat mogelijk te maken bevatte de nota een groot aantal ombuigingsvoorstellen. Eén
daarvan was het voornemen van het college om te komen tot heroverweging van de functie
zwembaden. De inschatting was gemaakt dat een besparing te realiseren zou zijn van €
400.000 in 2011. Het college lichtte het voornemen kort toe met de tekst dat onderzocht zou
worden in hoeverre de exploitatie van de zwembaden in Zoetermeer anders kon worden
vormgegeven. Gedacht werd aan interne of externe verzelfstandiging c.q. privatisering.
Tijdens het raadsdebat over de voorstellen in de voorjaarsnota konden de meeste
raadsfracties instemmen met de voorgenomen heroverweging van de functie van de
zwembaden met dien verstande dat deze (financieel) toegankelijk zouden blijven en er
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voldoende zwemwater beschikbaar zou blijven voor de verenigingen. De verantwoordelijk
wethouder gaf als reactie dat het zwembad als basisvoorziening voor de Zoetermeerse
bevolking toegankelijk zou blijven.
Het zal niet zo zijn dat bij een vorm van privatisering deze basisvoorzieningen voor de
Zoetermeerse bevolking niet meer bereikbaar worden.
Wethouder Muijzers tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2007 op 11 juni 2007.
Een amendement van de SP om de heroverweging van de functie van de zwembaden uit de
voorstellen in de voorjaarsnota te halen, werd verworpen. De raad stemde vervolgens met dit
onderdeel van de voorjaarsnota in.
Van november 2008 is de Kadernota Sport en Bewegen 2009 – 2016 ‘Mee(r) doen met sport’.
Doel van de nota was richting te geven en keuzes te maken in het beleidsveld van de sport.
Uitgangspunt was dat alle Zoetermeerders betrokken zijn bij sport. In de rubriek ‘Zwembaden
voor iedereen’ schreef het college dat het beleid is gericht op intensivering van het aanbod
voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Speerpunten zouden de genoemde
specifieke doelgroepen blijven en schoolzwemmen. Het college vond het belangrijk dat
zwemmen een laagdrempelige sport- en beweegactiviteit zou blijven die voor alle inwoners
uitnodigend is. Vanuit de overweging dat zwembaden relatief dure voorzieningen zijn, zou het
college zoeken naar mogelijkheden om het zwemwateraanbod in relatie tot de exploitatie van
de zwembaden te verbeteren. De exploitatie werd gekort met een taakstellend bedrag van
€ 400.000 in 2011.
Naar aanleiding van berichten in de pers stelde de fractie van de PvdA vragen in hoeverre het
personeel wordt geïnformeerd, waarop het college op 31 augustus 2010 antwoordde dat het
personeel werd betrokken in het meedenken over het realiseren van de door de raad
vastgestelde taakstelling van € 400.000.
Het college informeerde de raad in een memo van 17 februari 2011 over de voortgang met
betrekking tot de realisatie van de vastgestelde taakstelling 5. Een structurele bezuiniging was
gerealiseerd door de uitbesteding van de horeca van Aquapark Keerpunt en van Sportcentrum
De Veur, ten bedrage van € 278.000. Het resterende bedrag van € 132.000 was volgens het
college onmogelijk te realiseren zonder drastisch in te grijpen in de exploitatie, bijvoorbeeld
door vermindering van de openingstijden of (gedeeltelijke) sluiting van voorzieningen. Het
oordeel van het college was dat dit niet paste bij het uitgangspunt om het zwemaanbod niet
wezenlijk aan te tasten en de vereiste kwaliteit te behouden. De gewenste verbetering van het
exploitatieresultaat zou alleen mogelijk zijn met een herbezinning op het product zwemmen en
een integraal plan, wat een verschraling zou betekenen. Het college kondigde uitgewerkte
voorstellen aan bij de Perspectiefnota 2011.
Het college meldde vervolgens in de Perspectiefnota 2011 dat het proces van kiezen en delen
betekent dat onderzocht wordt of bepaalde taken door anderen goedkoper en net zo goed
kunnen worden uitgevoerd en in het geval van de zwemvoorziening de taak elders te
beleggen. Voor Aquapark Keerpunt betekende dit een onderzoek naar de mogelijkheden van

5

Vanaf dit moment werd in de stukken een bedrag van € 410.000 genoemd.
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privatisering. Over de resultaten van het onderzoek en de concrete invulling daarvan werd
toegezegd de raad te informeren voor de begrotingsbehandeling van november 2011.
Tijdens het raadsdebat op 31 mei 2011 reageerde het college op vragen van raadsleden dat
een onderzoek al had uitgewezen dat het realiseren van de taakstelling alleen mogelijk zou
zijn bij een behoorlijke investering. Daarom kondigde het college een plan aan om met de
raad te bespreken. De inhoud: verkoop van Aquapark Keerpunt, waarbij het sterk de voorkeur
van het college had om zwemwater te behouden. Daarover zouden met de nieuwe eigenaar
afspraken gemaakt moeten worden.
Ik heb zojuist gezegd dat ik er sterk de voorkeur aan geef om zwemwater voor
Zoetermeerders beschikbaar te houden. Verder is het zo dat met de opbrengst van de
verkoop de zwemvaardigheid van de Zoetermeerse kinderen moet worden geborgd en dat
tevens de taakstelling moet worden ingevuld die er al jaren op rust.
Wethouder Van Leeuwen tijdens de bespreking van technische vragen over de
Perspectiefnota 2011 op 31 mei 2011.
Verschillende fracties uitten tijdens het voorjaarsdebat op 20 en 23 juni 2011 over de
Perspectiefnota 2011 hun zorgen ten aanzien van de voorgenomen privatisering van
Aquapark Keerpunt. Zij zagen nogal wat risico’s voor de continuïteit van het zwemaanbod en
vroegen hoe de openstelling en de betaalbaarheid voor Zoetermeerders en specifieke
doelgroepen was gegarandeerd. De eventuele afschaffing van het schoolzwemmen kon op
steun rekenen, mits het schoolzwemmen voor het ZMLK-onderwijs gegarandeerd zou blijven.
Ook werden besluiten genomen over ingediende moties. In één van de moties werd het
college verzocht om bij de verdere planvorming zorg te dragen dat in ieder geval voor het
speciaal onderwijs, in het bijzonder de ZMLK-school, het schoolzwemmen onverkort zou
kunnen voortbestaan. In een andere motie werd het college verzocht om met de nadere
besluitvorming over bezuinigingen op het gebied van zwemmen, het verkopen van het
zwembad en het afschaffen van het schoolzwemmen te wachten tot de raad zich had
uitgesproken over zijn visie op het zwemmen en het zwemwater in de toekomst en er meer
duidelijkheid was over eventuele gevolgen van bezuinigingen.
De reactie van het college was dat het kon instemmen met continueren van schoolzwemmen
voor kinderen op het speciaal onderwijs. Het zegde toe uiterlijk 1 november 2011 met een
integraal voorstel te komen, waarin dit zou worden meegenomen. De drie onlosmakelijk met
elkaar samenhangende uitgangspunten waren:

afschaffen schoolzwemmen;

compenserende maatregelen (bijvoorbeeld uitbreiding Zoetermeerpas en zwemcheques)
in ruil voor een vangnet;

verkoop van Aquapark Keerpunt.
Het collegebesluit van 4 oktober 2011 hield in om het recreatiebad Aquapark Keerpunt in 2012
te verkopen en het recreatiezwemmen over te laten aan derden. Voor het
verenigingszwemmen zou extra capaciteit worden ingehuurd bij de nieuwe eigenaar.
De overige zwemactiviteiten (instructiezwemmen en doelgroepzwemmen) zouden worden
aangeboden in sportcentrum De Driesprong en sportcentrum De Veur. Het recreatiezwemmen
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zou daarmee met ingang van het seizoen 2012/2013 geen gemeentelijk zwemproduct meer
zijn.
Ook tijdens het begrotingsdebat op 10 november 2011 kwam de voorgenomen verkoop van
Aquapark Keerpunt aan de orde. Door de fractie van de PvdA werd aandacht gevraagd voor
de toegankelijkheid en betaalbaarheid na verkoop. Het college liet bij monde van wethouder
Van Leeuwen weten dat het opleggen van restricties in het algemeen belemmerend zouden
uitwerken op de voorgenomen verkoop.
U zult begrijpen dat ik afwijzend sta tegenover restricties die u mij wilt meegeven voor de
verkoop. Deze werken zodanig belemmerend dat ik de verkoop praktisch onmogelijk acht.
Wethouder Van Leeuwen tijdens het begrotingsdebat op 10 november 2011.
Het collegebesluit van 4 oktober 2011 kreeg zijn uitwerking in het raadsvoorstel Visie op
zwemmen vanaf 2013, dat behandeld is door de gemeenteraad op 21 november 2011. Eén
van de overwegingen van het college was dat de exploitatie van het recreatiebad Aquapark
Keerpunt jaarlijks een verlies opleverde van € 1,2 miljoen tot € 1,5 miljoen. Uit een eerder dat
jaar uitgevoerd extern onderzoek was verder gebleken dat het effectief en efficiënt maken van
het bad een investering zou vergen van € 800.000. Daarnaast werd leegstand overdag
verwacht vanwege de beëindiging van het schoolzwemmen. Onderdeel van verkoop zou zijn
om te bedingen dat medewerkers van Aquapark Keerpunt worden overgenomen.
De jaarlijks te realiseren besparing was berekend op € 329.000 tot € 413.000, afhankelijk van
de invulling van het schoolzwemmen voor speciale groepen en verkoop van Aquapark
Keerpunt tegen minimaal de boekwaarde. Doel van het college was om te sturen op een zo
hoog mogelijke opbrengst van de opstallen en uitgifte van de grond in erfpacht. Dit laatste was
om zeggenschap te kunnen houden op het terrein (randvoorwaarde). Als risico’s werden
gezien een lagere verkoopopbrengst en een vertraagde verkoop.
Het college schreef verder dat met de ondernemingsraad en het personeel over het voorstel
was gecommuniceerd en dat de huurders en gebruikers zouden worden geïnformeerd.
Het raadsvoorstel werd besproken in de vergadering van de raadscommissie Samenleving op
25 oktober 2011. Wethouder Van Leeuwen deed daarbij de toezegging om haar uiterste best
te doen om het buitenbad open te houden. Uitgangspunt was dat buitenzwemmen voor
Zoetermeer behouden zou blijven. Zij waarschuwde daarbij de raad dat het verbinden van
voorwaarden aan de verkoop zou resulteren in een mindere verkoopopbrengst. De
voorgestelde verkoop van Aquapark Keerpunt was bedoeld als een principebesluit en dat een
verkenning zou volgen met uiteindelijk een raadsvoorstel.
Op 21 november 2011 behandelde de raad het naar aanleiding van de commissiebehandeling
aangepaste raadsvoorstel en besliste in meerderheid conform.
Tijdens de behandeling werden door fracties opmerkingen geplaatst dat er altijd een
gemeentelijke verantwoordelijkheid blijft en dat het van minder belang is of de uitvoering
gebeurt door de gemeente of de exploitatie aan derden overlaat. Ook werd een amendement
ingediend om eerst nader onderzoek te doen en – onder voorbehoud van instemming door de
raad – voorbereidingen te treffen tot verkoop en daarbij met potentiële kopers overleg te

18/50

LEREN VAN PRIVATISEREN: ONDERZOEK NAAR HET PRIVATISERINGSBELEID VAN DE GEMEENTE ZOETERMEER

plegen/te onderhandelen over het behoud van een betaalbare gelegenheid voor
recreatiezwemmen en verenigingszwemmen en daarbij ook nadrukkelijk de verenigingen te
betrekken. Dit amendement werd ingetrokken, aangezien het college bij monde van
wethouder Van Leeuwen het amendement ontraadde. Het zou inhouden dat alleen het
zwembad verkocht zou worden en het overige zodanig te subsidiëren dat het in stand zou
blijven.
Besluit:
1. Akkoord te gaan met het beëindigen van het recreatiezwemmen als gemeentelijk
zwemproduct met ingang van seizoen 2012/2013;
2. Aquapark Keerpunt in 2012 met behoud van een recreatieve zwem- en openluchtfunctie
en mogelijkheid voor verenigingszwemmen, na een verkennend onderzoek, te verkopen;
3. De grond, behorend bij Aquapark Keerpunt, in erfpacht uit te geven op basis van de
huidige bestemming van recreatiebad en nadere voorwaarden te stellen bij toekomstige
wijzigingen van het bestemmingsplan;
4. Na besluit tot verkoop van Aquapark Keerpunt tot uitvoering van de beschreven visie in
de notitie ‘zwemmen in Zoetermeer vanaf 2013’ over te gaan en na de onderhandelingen
over de verkoop met een begrotingswijziging te komen.
Raadsbesluit van 21 november 2011 met betrekking tot verkoop van Aquapark Keerpunt.
4.2

Stap 2: Ontwerp
De collegenota Visie op zwemmen vanaf 2013, die door de gemeenteraad was behandeld op
21 november 2011, bevatte een paragraaf met het ontwerp voor de verkoop van Aquapark
Keerpunt en gaf aan de hand van een scenario inzicht in de consequenties van verkoop ten
aanzien van het recreatiezwemmen en het schoolzwemmen.
Het scenario bevatte de volgende voordelen:

Het resterende zwemaanbod wordt versterkt.

Als gevolg van verkoop van Aquapark Keerpunt komen middelen beschikbaar die kunnen
worden ingezet ter stimulering van de zwemvaardigheid.

Er kan aanvullend op de taakstelling extra worden bezuinigd.

De overcapaciteit aan zwembadcapaciteit die is ontstaan als gevolg van het beëindigen
van het schoolzwemmen wordt voorkomen.

Het recreatief zwemmen voor Zoetermeer wordt geborgd.
Het scenario bevatte het volgende nadeel:

Recreatiezwemmen blijft waarschijnlijk niet laagdrempelig.
De doorontwikkeling tot een volwaardig recreatiebad zou kostbaar zijn en een aparte
deskundigheid vragen. De nota constateerde dat dit geen gemeentelijke taak is en dat door
overname door een marktpartij nieuwe kansen ontstaan en een vorm van recreatiezwemmen
in Zoetermeer beschikbaar zou blijven. Het recreatiezwembad als aanvullende voorziening
passend in een bredere context op het gebied van Zoetermeer als leisurestad.
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Ingeschat werd dat bovenop de taakstelling van € 132.000 een bezuiniging mogelijk zou zijn
met een bandbreedte van € 100.000 tot € 700.000 per jaar, afhankelijk van de
verkoopopbrengst.6
In de nota werd het volgende toekomstbeeld geschetst, te realiseren in 2013:

Aquapark Keerpunt is verkocht.

Het aanbod aan gemeentelijk instructiezwemmen blijft na verkoop van Aquapark
Keerpunt gelijk en wordt vanuit de twee overige zwembaden verzorgd.

Als gevolg van het wegvallen van het schoolzwemmen ontstaat een kleine toename in de
vraag naar instructiezwemmen van maximaal 250 kinderen per jaar.

Deze toename wordt door particuliere organisaties en verenigingen opgevangen.

Er ontstaat ruimte voor het aanbieden van extra doelgroepzwemmen, waaronder
therapiezwemmen.

De zwemvaardigheid wordt gestimuleerd door het invoeren van een zwemcheque
waarmee tegen gereduceerd tarief zweminstructie voor het zwemdiploma A kan worden
gevolgd.

De Zoetermeerpas biedt 7-jarigen de mogelijkheid om tegen een gering vergoeding het
zwemdiploma A te behalen.

Voor een deel van het verenigingszwemmen worden uren ingekocht bij de exploitant van
Aquapark Keerpunt (25-meterbad).
Op 21 november 2011 besloot de gemeenteraad het recreatiezwemmen over te laten aan
derden en Aquapark Keerpunt, na een verkennend onderzoek, te verkopen met behoud van
een recreatieve zwem- en openluchtfunctie en mogelijkheid voor verenigingszwemmen (zie
ook paragraaf 4.1). Wethouder Van Leeuwen zegde daarbij namens het college toe na afloop
van de onderhandelingen met een voorstel te komen.
Ik kijk wat het resultaat is van de onderhandeling en kom met een voorstel, waarvan ik dan
exact weet wat de beschikbare middelen zijn, waarbij ik recht doe aan alle drie de punten: een
alternatief voor schoolzwemmen voor alle schoolgaande kinderen, het toegankelijk houden
van het recreatiezwemmen voor minima en een verzwaring van de Zoetermeerpas met de
diplomagarantie.
Wethouder Van Leeuwen tijdens het raadsdebat op 21 november 2011.
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2012 werden vragen gesteld over het ontstaan van
tekorten en de voortgang van de verkoop. Het college antwoordde daarop dat de verkoop in
voorbereiding was en nog voor de zomer zou starten. Het college zegde toe om na de
zomervakantie van 2012, totdat Aquapark Keerpunt zou zijn verkocht, recreatiezwemmen in
het weekend aan te bieden, onder de voorwaarde dat er voldoende belangstelling zou en dit
kostendekkend was.
Bij de Programmabegroting 2013 – 2016 en het Tweede Tussenbericht 2012 meldde het
college dat er minder inkomsten waren uit recreatiezwemmen. Desgevraagd antwoordde het
college op vragen dat in 2013 recreatiezwemmen zou worden aangeboden door de nieuwe
eigenaar/exploitant van Aquapark Keerpunt. Op 5 november 2012 vond het raadsdebat plaats.
Namens het college kondigde wethouder Van Leeuwen voor het eerste kwartaal van 2013 een
6

Door LBP-SIGHT was een taxatierapport opgesteld.
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plan aan, waarbij rekening werd gehouden met de randvoorwaarde dat het recreatiezwemmen
behouden moest blijven.
Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op 10 december 2012 antwoordde
wethouder Van Leeuwen op vragen over de stand van zaken ten aanzien van de
voorgenomen verkoop dat bezien werd of een leerwerkcentrum mogelijk zou zijn, in
samenwerking met het onderwijs. Ook tijdens de vergaderingen van de commissie
Samenleving op 14 en 28 januari 2013 werd gevraagd naar de voortgang en is gevraagd naar
de kosten van openstelling van het bad op woensdagmiddag.
Op 26 maart 2013 volgde een memo van het college aan de raad met de mededeling dat het
voor het eerste kwartaal aangekondigde plan, nu in april 2013 aan de raad zou worden
aangeboden. Tevens bevatte de memo de mededeling dat het buitenbad vanaf 22 juni 2013
gedurende 10 weken zou worden opengesteld. Dit was aanleiding voor de fractie van de PvdA
om schriftelijke vragen te stellen aan het college of het bad – volgens jarenlange traditie – op
1 mei 2013 zou kunnen worden opengesteld. Daarop antwoordde het college dat dit niet
mogelijk was, vanwege de noodzakelijke opstartperiode van minimaal 4 weken.
De extra kosten van deze openstelling bedroegen € 30.000 waarvoor het college instemming
vroeg van de raad. De raad besloot conform op 21 mei 2013.
4.3

Stap 3: Besluit
In juli 2012 publiceerde de gemeente de verkoopbrochure waarin Aquapark Keerpunt te koop
werd aangeboden in twee delen: het 25-meter binnenzwembad en het recreatiebad met
buitengebied, bassins en ligweide. Er kon door geïnteresseerden ingeschreven worden op
een van beide of op beide delen. De inschrijvingstermijn startte op 16 juli 2012 en sloot met
een week verlenging op 10 september 2012.
Tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving op 10 september 2012 kon
wethouder van Leeuwen namens het college meedelen dat twee partijen een bod hadden
uitgebracht. Zij zegde toe de raad zo snel als mogelijk nader te informeren.
Begin april 2013 had het college overeenstemming bereikt met de eigenaar van Poolschool
H2O tot verkoop van het 25-meter zwembad met aan- en toebehoren voor een bedrag van
€ 226.000. Onderdeel van de overeenkomst was zowel een kettingbeding als het recht van
eerste (terug)koop van de gemeente. Tevens werd het erfpacht gevestigd, dat werd afgekocht
voor een bedrag van € 275.000. Tegelijkertijd sloot de gemeente met de nieuwe eigenaar een
huurovereenkomst om gedurende tien jaar (tot 31 augustus 2023) voor een bedrag van
€ 106, exclusief btw per uur het zwembad te huren tot maximaal 1.400 uur op jaarbasis 7. Van
het bedrijf Sweet Lake Wellness was een offerte ontvangen.
Het raadsvoorstel van het college werd behandeld in de commissievergadering op 8 juli 2013.
Op vragen antwoordde wethouder van Leeuwen namens het college dat de personele
consequenties al waren doorgevoerd en dat er een werkgarantie zou blijven. Met de nieuwe
exploitant zou worden gesproken over het inzetten van een leerbedrijf. De toegangsprijzen

7

De ondertekening van de overeenkomsten is respectievelijk gebeurd op 11 april 2013 door de eigenaar
van Poolschool H2O en op 18 juli 2013 door de burgemeester.
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dienden binnen redelijke grenzen te blijven, voor wellness diende dit overgelaten te worden
aan de markt. De verkoopprijs lag onder de boekwaarde, maar achtte zij reëel.
Daarna vond behandeling plaats door de raad op 15 juli 2013. De raad besloot als volgt:
Besluit
1. In te stemmen met de verkoop van het 25-meterbad aan Poolschool H2O onder de
voorwaarde dat het huidige voorzieningenniveau tegen betaalbare prijzen van het
doelgroepzwemmen wordt bewerkstelligd en bedingen als opgenomen in de concept
koop-, erfpacht- en huurovereenkomst.
2. Voor het recreatiegedeelte van het Aquapark Keerpunt te kiezen voor de optie Sweet
Lake Wellness.
3. Het college opdracht te geven de onder 2 genoemde optie nader uit te werken en
hierover te rapporteren in het vierde kwartaal van 2013 en daarbij de uit de zwemvisie
volgende taakstellingen mee te nemen.
4. De zwemcheque pas in te voeren zodra het Aquapark Keerpunt is verkocht, ten einde de
kosten in 2013 te beperken.
Raadsbesluit van 15 juli 2013 met betrekking tot verkoop van Aquapark Keerpunt in twee
delen.
Verder nam de raad een motie aan om in overleg te treden met de toekomstige eigenaar van
het buitenbad en hen te verzoeken om voor ZoetermeerPas-houders het zwemmen in het
buitenbad tegen gereduceerd tarief mogelijk te maken.
Tijdens het begrotingsdebat op 11 november 2013 antwoordde wethouder Van Leeuwen
namens het college desgevraagd dat de volgende zomervakantie gezwommen kon worden in
Aquapark Keerpunt.
4.4

Stap 4: Uitvoering
Over de voortgang van uitvoering van het raadsbesluit is de gemeenteraad geïnformeerd bij
brief van 19 december 2013. Het 25-meterbad was begin oktober 2013 verkocht en volop in
bedrijf met het geven van zwemlessen, het bieden van banenzwemmen en vanaf begin 2014
het bieden van doelgroepactiviteiten.
Het college meldde verder dat met Sweet Lake Wellness ook overeenstemming kon worden
bereikt met onder meer de afspraak dat het zwembad in de periode rond de zomervakantie
gedurende 8 weken opengesteld zou worden. De verkoopprijs bedroeg € 1.276.000, waarvan
€ 326.000 voor de opstallen en € 950.000 voor de afkoop van het erfpacht. Levering was
voorzien in januari 2014.
In de brief van 18 februari 2014 deelde het college de raad mee dat besloten was het
recreatiegedeelte van Aquapark Keerpunt te verkopen aan Sweet Lake Wellness (SLW).
Onderdeel van de gemaakte afspraken was dat het buitenbad voor alle inwoners van
Zoetermeer geopend is gedurende 8 weken in en rondom de zomervakantie 8.

8

In 2014 was het buitenbad van Aquapark Keerpunt van 18 juli tot 14 september dagelijks geopend van
10.00 – 17.00 uur.
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Een belangrijke wens van college en raad was de beschikbaarheid van buitenwaterrecreatie
voor Zoetermeerders. SLW zegt toe, dat het buitenbad voor alle inwoners van Zoetermeer
geopend is gedurende 8 weken in en rondom de zomervakantie.
Citaat uit de brief van 18 februari 2014 aan de raad.
De toegangsprijzen zouden voorlopig niet dan wel gering worden verhoogd, waarbij
Zoetermeerpashouders een korting krijgen. Tevens werd de raad geïnformeerd over de
plannen van het bedrijf.
De verkoopovereenkomst dateert van 6 maart 2014, waarin staat dat de koper voornemens is
het verkochte te gebruiken als sauna-, health- en wellnesscentrum. Tevens is een
kettingbeding, het recht van eerste koop door de gemeente en een anti-speculatiebeding
opgenomen.
Bij de jaarstukken 2013 werd de raad geïnformeerd over de financiële resultaten.
De boekwaarde van het Aquapark Keerpunt bedroeg in 2013 € 5,9 miljoen Na verkoop
bedroeg het netto resultaat € 4,4 miljoen negatief. De verkoop betekende tevens een
structureel voordeel van € 200.000, waarbij ook de resterende taakstellingen uit de zwemvisie
waren gerealiseerd.
4.5

Stap 5: Opvolging
De collegenota Visie op zwemmen vanaf 2013 biedt geen informatie over monitoring of
evaluatie (opvolging).
Op vragen van de fractie Zó! Zoetermeer antwoordde het college bij brief van 3 februari 2015.
Om het verenigingszwemmen mogelijk te maken was met Poolschool H2O een
huurovereenkomst gesloten en als deze niet werd nagekomen zou er sprake zijn van
wanprestatie jegens de gemeente. Daarnaast sprak de gemeente de exploitant aan naar
aanleiding van klachten. Tegen ‘strijdig gebruik’ zou handhavend worden opgetreden.
Naar aanleiding van een toezegging aan de raad tijdens de extra ingelaste raadsvergadering
op 30 maart 2015, stelde het college een feitenrelaas op, dat aan de raad werd gestuurd op
17 april 2015.
Tijdens de raadsvergadering deelde wethouder Van Leeuwen namens het college mee dat de
gemeente de energielevering aan het Aquapark Keerpunt had zeker gesteld. Verder werd
duidelijk dat de gemeente niet meer in de positie was om te regisseren. Daarbij noemde de
wethouder de suggestie om met de nieuwe bestuurder van Poolschool H2O te gaan
onderhandelen over het omzetten van de terugkoopgarantie naar een terugkoopplicht met als
doel maximale garanties te krijgen voor de verenigingen. Ook de gevolgen bij een
faillissement zouden worden uitgewerkt.
Mijn invloed is beperkt en het enige dat ik ben is een klant van het zwembad en in die zin vind
ik dat ik een gesprekspartner ben.
Wethouder Van Leeuwen tijdens het raadsdebat op 30 maart 2015.
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Een meerderheid van de raadsfracties stemde in met de suggestie om het onderzoek naar
privatisering door de Rekenkamercommissie uit te breiden met de privatisering of verkoop van
het zwembad.
Op vragen van de fractie Zó! Zoetermeer antwoordde het college bij brief van 26 mei 2015,
naar aanleiding van plannen van Sweet Lake Wellness om het buitenbad te slopen, dat dit
paste binnen het raadsbesluit van juli 2013. Het buitenbad bleek bovendien aan het eind van
zijn levensduur en aan vervanging toe. Bevestigd werd dat gedurende 8 aaneengesloten
weken tijdens de (school)vakantieperiode het buitenbad opengesteld wordt voor het publiek.
Daarna zou met de sloop worden begonnen.
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 door de raad op 22 en 29 juni 2015
verwierp de raad een motie om de mogelijkheden te verkennen voor de bouw van een nieuw
buitenzwembad.
Bij brief van 8 juli 2015 informeerde het college de raad dat de gemeente een
kortgedingprocedure was begonnen om van Sweet Lake Wellness te eisen om de
contractuele verplichting na te komen om aan het begin van de zomervakantie op 13 juli 2015
het buitenbad open te stellen. In een tweede brief van dezelfde datum informeerde het college
de raad over de verbeteringen ten aanzien van de hygiëne en veiligheid in het 25-meterbad en
de stopzetting door de gemeente van de energielevering ingaande 31 augustus 2015.
Bij brief van 9 juli 2015 informeerde het college de raad dat de voorzieningenrechter de
verplichting van Sweet Lake Wellness had bevestigd om gedurende 8 weken, waarvan 6
weken in de zomervakantie, het buitenbad open te stellen.
4.6

Bevindingen
Stap 1: Voornemen tot verkoop
De directe aanleiding voor het onderzoek naar de exploitatie van de zwembaden was de
noodzaak in 2007 om te komen tot aanzienlijke ombuigingen om de financiële basis van de
gemeente gezond te houden. In de discussies die in de jaren daarna in de gemeenteraad zijn
gevoerd werd ook de vraag gesteld in hoeverre het bieden van recreatief zwemmen nog een
(kern)taak van de gemeente is. Tot een raadsbesluit heeft dit niet geleid. Dat verklaart
mogelijk dat tot op heden bij diverse fracties verschillende beelden leven wat en op welk
moment met de privatisering c.q. verkoop werd beoogd.
Stap 2: Ontwerp
De relevante publieke belangen zijn geïdentificeerd en vastgelegd in het raadsbesluit van
21 november 2011 om naast het beëindigen van het recreatiezwemmen als gemeentelijk
zwemproduct, de voorwaarde te stellen om een recreatieve zwem- en openluchtfunctie en de
mogelijkheid voor verenigingszwemmen te behouden, conform het scenario in de Visie op
zwemmen vanaf 2013. Onderdeel van het ontwerp was om (alleen) voor het
verenigingszwemmen uren in te kopen. De raad heeft tijdens het debat op 21 november 2011
geen besluit genomen om middelen ter beschikking te stellen voor behoud van de recreatieve
zwem- en openluchtfunctie en de raad heeft ook niet bepaald voor welke periode dat zou
moeten gelden.
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Stap 3: Besluit
Het raadsbesluit van 15 juli 2013 bevatte een aanvullende voorwaarde aan de verkoop van
het 25-meterbad aan Poolschool H2O. Namelijk dat het bestaande voorzieningenniveau tegen
betaalbare prijzen van het doelgroepzwemmen zou worden bewerkstelligd. Niet duidelijk is
hoe deze voorwaarde zou moeten worden gerealiseerd. Aan het besluit om de verkoop van
het recreatiegedeelte van het Aquapark Keerpunt aan Sweet Lake Wellness uit te werken
heeft de raad geen voorwaarden verbonden.
Stap 4: Uitvoering
Begin 2014 deelde het college de raad mee dat besloten was het recreatiegedeelte van
Aquapark Keerpunt te verkopen aan Sweet Lake Wellness. Ter uitvoering van het raadsbesluit
van 21 november 2011 was onderdeel van de gemaakte afspraken dat het buitenbad voor alle
inwoners van Zoetermeer geopend zou zijn gedurende 8 weken in en rondom de
zomervakantie. Niet duidelijk is voor welke jaren na 2014 die afspraak geldt en welke situatie
ontstaat bij sloop van het buitenbad.
Het raadsbesluit van 21 november 2011 is - met enige vertraging - uitgevoerd. Datzelfde geldt
voor het raadsbesluit van 15 juli 2013 en de motie van dezelfde datum. Niet duidelijk is hoe de
gemaakte afspraken zijn geborgd.
De inschatting uit 2007 dat een besparing was te realiseren van € 400.000 in 2011 is later dan
verwacht gerealiseerd. Het uiteindelijke financiële resultaat van verkoop van Aquapark
Keerpunt is netto € 4,4 miljoen negatief. De kosten die gemoeid waren met de verkoop zijn
niet aan de raad gerapporteerd en de raad heeft ook niet om deze informatie gevraagd.
Het jaarlijkse voordeel op de gemeentelijke begroting is € 200.000.
Stap 5: Opvolging
Na de verkoop was de gemeente niet meer in de positie om te regisseren. Via een
gerechtelijke procedure is nakoming afgedwongen van de gemaakte afspraak (zoals door het
college gemeld in de brief aan de raad van 18 februari 2014) om gedurende 8 weken in en
rondom de zomervakantie het buitenbad te openen.
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Hoofdstuk 5
Casebeschrijving Stadsbeheer en Uitvoering
5.1

Stap 1: Voornemen
Aanleiding vormde de zoektocht naar bezuinigingen op bedrijfsvoering. Vanwege de
vergrijzing speelde al vanaf 2007 het idee om de taken van Stadsbeheer en Uitvoering (SBU)
te privatiseren. SBU was een vergrijzende en daardoor relatief kostbaar organisatieonderdeel.
SBU is van oudsher verantwoordelijk voor het volledige onderhoud van de openbare ruimte in
een deel van de stad en een aantal stedelijke taken zoals het onderhoud aan speelplaatsen,
riolering, en verkeers- en straatnaamborden. De formatie van SBU bestond uit 42,4 fte,
waarvan 7,7 fte een aansturende of administratieve functie vervulde. De totale lasten van SBU
bedroegen circa € 6,2 miljoen. In 2009 is er een intern onderzoek uitgevoerd naar de toekomst
van SBU. Hieruit kwamen de volgende bevindingen naar voren:



met uitbesteden kan € 530.000 worden bespaard;
met efficiënter werken viel een besparing te realiseren van € 390.000. Na 2018 zouden er
via natuurlijk verloop relatief veel medewerkers uitstromen.

In 2009 is dus voor het eerst vastgesteld dat SBU niet toekomstvast is te maken (niet efficiënt
en vergrijsd). Daarbij speelde mee dat nieuwe aanwas lastig bleek: veel potentiële
werknemers kozen voor het werken in het Westland of Boskoop. Tijdens de gemeentebrede
zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden (via de Regisseur Bezuinigingsopgave) in 2011 is
deze conclusie herbevestigd door onderzoeksbureau K+V. Uit het onderzoek bleek dat
uitplaatsing van SBU € 684.000 per jaar op zou kunnen leveren.
5.2

Stap 2: Ontwerp
Het onderzoek van K+V gaf ook inzicht in de belangrijkste risico’s en randvoorwaarden. Zo
werd duidelijk dat de business case voor marktpartijen aantrekkelijker werd, naarmate de
lengte en omvang van het contract zouden toenemen en er afspraken konden worden
gemaakt over de wijze waarop er met gemeentepersoneel zou worden omgegaan na afloop
van het contract. Als de geselecteerde marktpartij naast het centrum ook een andere wijk in
de stad zou onderhouden, zou deze in staat om het gemeentelijke personeel te mengen met
eigen medewerkers.
In bijlage 3 is een overzicht te vinden van het gehele besluitvormingsproces (welke besluiten
zijn wanneer genomen op basis van welke informatie/documenten). De raad heeft in een
vroeg stadium uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd. Met name de aandacht
voor rechten en werkzekerheid van de medewerkers speelden hierbij een belangrijke rol.
2011
Naar aanleiding van de uitkomsten van het K+V onderzoek nam het college op 25 mei 2011
het voorlopige besluit om over te gaan tot het uitbesteden van de uitvoering van de stedelijke
onderhoudstaken van SBU bij één of meerdere externe marktpartijen. Bespreking van dit
onderwerp tijdens het voorjaarsdebat in juni 2011 gaf aanleiding voor een extra
raadsvergadering over de uitplaatsing van SBU.
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5.3

Stap 3: Besluit
Uiteindelijk zijn er drie scenario’s op tafel gekomen: nu uitbesteden, later uitbesteden (2014) of
niet uitbesteden. Gekozen is voor optie één. Op 28 juni 2011 heeft de gemeenteraad, via
motie 1, het principebesluit genomen om de uitvoering van de stedelijke onderhoudstaken van
de afdeling Stadsbeheer Uitvoering (SBU), inclusief het gemeentelijk personeel, nu uit te
besteden bij één of meer marktpartijen (meerderheid van 34 tegen 3). De raad gaf het college
opdracht om te starten met de voorbereidingen voor de uitplaatsing van SBU naar een
marktpartij. ‘Uitplaatsing draagt onder meer bij aan de bezuinigingen die de gemeente moet
doorvoeren’.
Motie 1 CDA/LHN
Hierin neemt de raad het principebesluit neemt om SBU nu uit te plaatsen en het college
wordt opgedragen dit uit te voeren. Hierbij stelt de raad onder andere de volgende
voorwaarden:
- De werkomstandigheden, -voorwaarden, e.d. moeten voor medewerkers van SBU
gedurende 5 jaar onveranderd blijven ten opzichte van de huidige situatie.
- Er moet zoveel als mogelijk worden bijgedragen aan de bezuinigingsopgave.
- Het college mag geen onomkeerbare stappen zetten.
- De raad te laten besluiten op basis van zoveel mogelijk zekerheden (i.p.v. aannames).
2012
Er heeft zoals gezegd in 2011 en 2012 een uitgebreide marktconsultatie plaatsgevonden. In
feite betrof het afstoten van de taken en mensen van de SBU geen aanbesteding, maar een
onderhandelingstraject. Er zijn inschrijvingen van elf aannemers gebruikt om te komen tot een
reële taxatie van de opbrengst van de orderportefeuille van SBU. Er bleken grote verschillen
tussen de marktpartijen, onder meer ten aanzien van de garanties voor het personeel en de
prijsstelling.
Beheer en onderhoud van andere wijken van Zoetermeer werd al, via aanbestedingen, door
private partijen uitgevoerd. Naar tevredenheid welteverstaan. Door de bekendheid van de
gemeente met deze markt, is men welbewust aan de slag gegaan met ‘de uitvraag’.
Bij aanvang van het traject is, bij besluit door het college, vastgesteld dat de aard van de
werkzaamheden van SBU ruimte biedt om af te zien van een Europese aanbesteding en dat
een onderhandelingstraject de meeste garantie biedt op het contracteren van een geschikte
overname kandidaat voor SBU. Er zijn een aantal bedrijven geselecteerd die voldeden aan
verschillende belangrijke criteria zoals de aard en grootte van het bedrijf, de cultuur, de
ervaring met het type werk, de vestiging van het bedrijf en de ervaring met en van het bedrijf
met social return on investment (SROI). Met deze geselecteerde bedrijven zijn in april 2012 de
onderhandelingen gestart. Na een aantal maanden van intensieve onderhandelingen is een
meest geschikte overname kandidaat gevonden.
In februari 2012 is de raad via een memo geïnformeerd over de voortgang en in maart 2012 is
de raadscommissie Stad (vertrouwelijk) geïnformeerd over de verwachte kosten en
opbrengsten van de uitplaatsing van SBU. Op 12 maart 2012 is de gemeenteraad (Commissie
Stad, besloten) bijgepraat over de stand van zaken en zijn de drie mogelijk sporen
(ontvlechting, aanbesteding, personeel) besproken en toegelicht.
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Het college heeft aan de medewerkers van SBU toegezegd om, naast de een garantietermijn
van 5 jaar, ook uitplaatsen met een garantietermijn van tien jaar en uitplaatsen via detachering
door te laten rekenen. Voor alle drie is in beeld gebracht wat de kosten en opbrengsten zijn.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het incidentele resultaat en het structurele resultaat.
Het collegevoorstel betrof in eerste instantie uitplaatsing met vijf jaar garantie. Dit was
financieel gezien het meest gunstig. Ten aanzien van het personeel was een garantietermijn
van vijf jaar conform de geldende Regeling Algemene Dienst (uiteindelijk is dit tien jaar
geworden).
Via motie 1 heeft de raad zelf het principebesluit genomen om SBU uit te plaatsen en het
college opgedragen hier uitvoering aan te geven. Het voorgenomen besluit is vervolgens voor
advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Die heeft met ondersteuning van een externe
deskundige (prof. dr. Schenk) in eerste instantie negatief geadviseerd. Na de ‘tweekolommen’
beantwoording van de bestuurder, een overlegvergadering en de ontwikkelingen in het
Georganiseerd Overleg (GO) heeft de Ondernemingsraad aangegeven zich niet langer te
verzetten. Wel wenste zij voor de toekomst een checklist van documenten welke beschikbaar
zijn voor de Ondernemingsraad in geval van uitplaatsing/verzelfstandiging.
5.4

Stap 4: Uitvoering
In de resterende periode van 2012 zijn vervolgens op grond van het raadsbesluit van juni
2011 de contractonderhandelingen gevoerd. In oktober 2012 is met het bedrijf A. Bunnik B.V.
uit Nieuwerbrug een voorlopige overeenkomst gesloten, onder voorbehoud van een positieve
accountantsverklaring m.b.t. de ‘toekomstvastheid’ van de onderneming en instemming van
de gemeenteraad van Zoetermeer.
Dit heeft vervolgens geresulteerd in een contract voor tien jaar voor de verschillende
werkzaamheden binnen de wijken, inclusief de uitplaatsing van de medewerkers van SBU met
werk-, loon-, en pensioengarantie voor tien jaar. De contracttermijn loopt van 1 april 2013 t/m
31 maart 2023. De jaarlijkse kosten bedragen afgerond € 2,4 miljoen, waarvan € 1 miljoen
variabel (onder andere overwerkuren en looncompensatie).
Op 24 oktober 2012 is de raad hierover door de wethouder geïnformeerd. In de
desbetreffende raadsmemo wordt aangegeven dat er gesprekken zijn gevoerd met diverse
marktpartijen en dat er is gekozen voor een van hen, Bunnik B.V., op basis van prijs en
bedrijfscultuur. De verdere gesprekken en onderhandelingen met Bunnik B.V. moesten
uiteindelijk leiden tot contractafspraken die aan het einde van 2012 aan de raad zouden
worden voorgelegd.
Enkele randvoorwaarden/risico’s die mede op verzoek van de raad zijn ondervangen:

Due diligence onderzoek naar Bunnik B.V..

Bij eventueel faillissement komen medewerkers terug in dienst bij de gemeente.

Kwaliteitstoetsing op het geleverde werk.

Sociale jaarverslagen/overleg met de gemeente.

Aanspreekpunt bij de gemeente blijft (bijvoorbeeld t.a.v. pensioenvragen).

Tien jaar werkgarantie en netto-netto regeling.
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In december heeft het Georganiseerd Overleg (GO) van vakbonden van de gemeente
Zoetermeer en aannemer A. Bunnik b.v. het sociaal plan voor de 37 medewerkers van
Stadsbeheer Uitvoering (SBU) ondertekend. Het sociaal plan bevat een werkgarantie voor tien
jaar en een zogenaamde netto-nettogarantie die CAO-verschillen overbrugt voor de
medewerkers.
Tot slot heeft de gemeenteraad op 17 december 2012 definitief besloten tot uitplaatsing van
de SBU. Het raadsvoorstel is aangenomen met een stemverhouding van 31 voor en 6
stemmen tegen.
De raad werd vervolgens via een memo geïnformeerd dat onderzocht is wat de mogelijkheden
zijn om de geheimhouding op de overeenkomst tussen de gemeente en Bunnik B.V., die
opgesteld is in het kader van de uitplaatsing van Stadsbeheer
Uitvoering, nu of op termijn te kunnen beëindigen. In deze overeenkomst staat dat de
gemeente een geheimhoudingsplicht heeft tegenover Bunnik B.V. met betrekking tot het
prestatiecontract uitplaatsing SBU. Deze is expliciet opgenomen in art. 7 lid 3 van de
overeenkomst en geldt voor beide partijen:
Art. 7 lid 3. Geheimhouding:
a) Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van al hetgeen zij ter
kennis zijn gekomen in het kader van de overeenkomst. Dit geldt ook na afloop van de
contractduur.
b) Partijen zullen tevens hun werknemers en/of door hun ingehuurde personen verplichten
geheimhouding, zoals in het vorige lid omschreven, na te leven.
Openbaarmaking van de financiële onderbouwing schaadt het bedrijfsbelang van de
marktpartij waarmee de gemeente een (voorlopig) contract heeft afgesloten en daarmee
indirect ook het belang van de gemeente.
In eerste aanleg is met Bunnik BV een voorlopige overeenkomst gesloten, onder voorbehoud
van een positieve accountantsverklaring m.b.t. de ‘toekomstvastheid’ van de onderneming en
instemming van de gemeenteraad van Zoetermeer. De conclusie van de accountant (d.d.
8 november 2012) luidt: “Op basis van onze analyse zijn wij van mening dat er op dit moment
geen twijfels zijn over de continuïteit en het voortbestaan van A. Bunnik B.V. op lange termijn.”
Met elke individuele medewerker heeft een overgangsgesprek plaatsgevonden. Hierin is
uitgelegd hoe de netto-netto garantie tot stand is gekomen en wat de overgang naar een
nieuw pensioenfonds voor hem/haar zou betekenen. Ten aanzien van het salaris ontvangt de
medewerker voor de vaste looncomponenten bij de aannemer hetzelfde netto bedrag als bij
de gemeente. Tevens is nagegaan of er op individueel niveau een gesprek met een
medewerker van het ABP en een medewerker van het nieuwe pensioenfonds georganiseerd
kan worden. Ten slotte is in het Sociaal Plan een hardheidsclausule opgenomen om evident
onrechtvaardige consequenties te kunnen repareren.
Een belangrijk aspect vormde de pensioenen. Op grond van de uitplaatsing van SBU per
1 april 2013 is een voorziening getroffen voor toekomstige verplichtingen, die voortvloeien uit
rechten op pensioen van de betreffende medewerkers. De pensioencompensatie is berekend
op € 1,5 miljoen. In 2013 is hiervan € 1,4 miljoen aangewend voor de afkoop van het ABP.
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Hiermee is de voorziening opgeheven en het positieve voordeel teruggestort in de exploitatie.
Tegelijkertijd worden de pensioen en verzekeringsafspraken geverifieerd.
5.5

Stap 5: Opvolging
2013, 2014 en 2015
Per 1 april 2013 is uitplaatsing daadwerkelijk een feit. In de jaren na de uitplaatsing volgen
nog diverse vragen vanuit de raad over financiële borging en opbrengsten en met name de
onderbouwing van de financiële gegevens. De geheimhouding van de overeenkomst met
Bunnik B.V. wordt niet opgeheven. Het college geeft aan dat het sociaal jaarverslag dat
Bunnik B.V. elk jaar moet indienen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen die
gesteld zijn aan de overname van het personeel van SBU in het Sociaal Plan, wel met de raad
gedeeld worden.
Het contract met de aannemer houdt verder in dat elk kwartaal bouwvergaderingen worden
gehouden, waarin naast de geleverde prestaties, de omgang met het door de gemeente
overgedragen personeel een vast agendapunt is. In het halfjaarlijks evaluatieoverleg (directie
Bunnik, opdrachtgever Stadsbeheer) worden alle gemaakte afspraken gemonitord.
Onderdeel van het contract met Bunnik B.V. vormt het Sociaal Jaarverslag dat de gemeente
jaarlijks ontvangt (onderdeel Sociaal Plan). Hierin moeten onder meer de volgende
onderdelen in zijn opgenomen:

de wijze van integratie van de nieuwe werknemers (voormalig gemeente personeel);

een overzicht van de actieve P&O instrumenten (Ziekteverzuimcijfers, de verloopcijfers,
opleidingen);

een overzicht van de gepreciseerde loonsom en de respectievelijk per functie uit te
betalen salarissen (bruto-netto)(gewaarmerkt door een accountant);

borging van de lokale kennis en kennis van de te beheren systemen/onderdelen, ook
voor de lange termijn;

borging van de specifieke vakkennis en het verhogen hiervan door scholing en training.
Uit het eerste sociale jaarverslag (2013-2014) bleek dat er een forse uitdaging lag om de
productiviteit en de kwaliteit van de overgenomen medewerkers van SBU verder te verhogen.
Uit het Medewerkerstevredenheidonderzoek (eerste kwartaal 2014) bleek dat de tevredenheid
van de voormalig SBU-medewerkers vergelijkbaar was. Het werk wordt inhoudelijk
gewaardeerd, er wordt plezierig met collega’s samengewerkt en er is veel persoonlijke
aandacht. Negatief scoort de waardering voor de organisatie. Het ziekteverzuim lag ook iets
hoger dan gemiddeld (6,1% versus 4,7% in de branche).
Verbeterpunten liggen in de onderdelen feedback krijgen, structuur van
functioneringsgesprekken, op de hoogte zijn van organisatieontwikkelingen en communicatie
binnen en tussen afdelingen.
In het tweede sociale jaarverslag blijkt dat het ziekteverzuim is gedaald (met aftrek van één
langdurig zieke komt het verzuimpercentage uit op 3,26%. Ook hebben de medewerkers
steeds meer hun plek in de organisatie gevonden en nemen zij actief deel aan diverse
cursussen om door te ontwikkelen.
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Eind 2015 zullen de resultaten van het Medewerkerstevredenheidonderzoek bekend worden.
Interessant is om te bezien of er ten opzichte van anderhalf jaar geleden sprake is van een
grotere tevredenheid en sterke integratie in en betrokkenheid bij de nieuwe organisatie,
Bunnik B.V.. Er is sprake van nazorg voor medewerkers doordat het sociaal jaarverslag wordt
besproken. Medio juni 2016 ontvangt de gemeente het sociaal jaarverslag. 9 Ex-werknemers
kunnen overigens nog altijd bij de gemeente terecht bij mogelijk vragen (via een vast
contactpersoon).
5.6

Bevindingen
Gelet op de stappen uit het besliskader kan geconstateerd worden dat in alle vijf stappen
sprake is van voldoende afstemming, informatie en bewustzijn. Zowel inhoudelijk als
procesmatig hebben raad en college op een juiste wijze gehandeld en is voldoende nagedacht
over de effecten, met name voor het personeel. De raad heeft de juiste randvoorwaarden
meegegeven vanuit een breed gesteunde motie en er is nog altijd sprake van nazorg.
Ontwikkelpunt vormt de nieuwe rol vanuit de opdrachtgeversrol.

9

Het sociaal jaarverslag van SBU Bunnik B.V. wordt separaat via B&W aan de raad gestuurd.
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Bijlage 1
De norm: besliskader privatiseringen
Dit onderzoek is primair bedoeld om lessen te trekken voor de toekomst op basis van een
constructief-kritische reflectie. Daartoe wordt in dit hoofdstuk het besliskader voor
privatiseringen op lokaal niveau (normenkader) uiteengezet, naar analogie van de CommissieKuiper10. Deze commissie heeft op nationaal niveau onderzoek gedaan naar privatisering en
verzelfstandiging en op basis daarvan een besliskader opgesteld. Op basis van de
documentenstudie, interviews en daaruit volgende analyse is dit besliskader specifiek
toegesneden op de uitgangssituatie van de gemeente Zoetermeer.
Doel van dit besliskader is verbetering van de (toekomstige) besluitvorming over privatisering
en verzelfstandiging tot stand te brengen. Daarom is het kader geënt op het ideaaltypische
verloop van een besluitvormingstraject en maakt het onderscheid in inhoudelijke
aandachtspunten en procesmatige richtlijnen. Door de beide Zoetermeerse cases op
onderdelen langs deze ideaaltypische lat te leggen wordt bijvoorbeeld inzichtelijk in welke
stappen specifieke onderdelen onvoldoende aandacht hebben gekregen.
In de praktijk verloopt besluitvorming zelden stapsgewijs en doelgericht; vaak worden
tussenbesluiten genomen, zijn er feedbackmomenten, doen zich crises of incidenten voor of
tussentijdse koersveranderingen, bijvoorbeeld door politieke wisselingen, en komen er nieuwe
of andere beleidsdoelen naast of in plaats van de oorspronkelijke doelstellingen. Dit
besliskader kan gebruikt worden als houvast in dergelijke dynamische politiek-bestuurlijke
processen.
Het besliskader onderscheidt vijf fasen of stappen: het voornemen tot privatisering
of verzelfstandiging, het ontwerp van het besluit, het nemen van het besluit, het uitvoeren van
het besluit en de opvolging daarvan na afloop.
Per stap worden aandachtspunten of opties genoemd waaraan aandacht besteed zou moeten
worden door degenen die het besluit ontwikkelen, moeten beoordelen of nemen. Hierbij wordt
steeds een onderscheid aangebracht tussen meer inhoudelijke aandachtspunten en
procesmatige richtlijnen. Het kader beschrijft niet alleen welke activiteiten zouden moeten
plaatsvinden, maar ook wie dat zou moeten doen.

Doel van het kader is vooral om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Het is dus
geen beslisboom of checklist die tot een ‘ideale’ beslissing over de meeste geschikte vorm
van verzelfstandiging of privatisering in een bepaalde situatie leidt. Het kader biedt een
overzicht met aandachtspunten en richtlijnen voor besluiten over privatisering en
verzelfstandiging en, procesmatig, voor de besluitvorming. Per fase van de beleids- en
besluitvorming dient het kader als steun voor de (ambtelijke) voorbereiding van beleidsteksten
en raadsvoorstellen, terwijl de volksvertegenwoordiging het kader kan gebruiken om
voorstellen te toetsen.
10

Parlementaire Onderzoekscommissie Privatiseringen, 2011-2012.
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Stap 1: Voornemen
In deze eerste fase van de besluitvorming bestaat een voornemen tot privatisering of
verzelfstandiging. Dit voornemen kan ontstaan door eerdere beleidsafspraken, vanuit politieke
wensen of vanuit de betrokken organisatie en/of de beleidssector. Ook kunnen er juridische
aanleidingen zijn, bijvoorbeeld Europese wetgeving, of financieel-economische redenen.
Essentieel is dat de belangrijkste partijen reeds in een vroeg stadium over het voornemen
worden geïnformeerd. Zowel de gemeenteraad als de betrokken organisatie, stakeholders uit
de beleidssector en/of de samenleving als geheel moeten van het voornemen op de hoogte
zijn of worden gesteld, zodat deze zich hierover kunnen uitspreken en zich bewust zijn van
hun eigen rol in de komende besluitvorming.
Inhoudelijke aandachtspunten:

Bij het melden van een voornemen dient duidelijk te worden gemaakt wat de aanleiding
voor privatisering of verzelfstandiging is. Voor welk (beleids)probleem is privatisering of
verzelfstandiging kennelijk de oplossing en waarom? Gebruik kan worden gemaakt van
de vier kernvragen van beleid: werkt het, mag het, past het en hoort het?

Ook moet worden aangegeven welke alternatieven er in plaats van privatisering of
verzelfstandiging zijn of, met een afweging van bijbehorende voor- en nadelen, welke
verschillende vormen van verzelfstandiging en privatisering mogelijk zijn.

Afhankelijk van het aantal alternatieven kan in dit stadium ook al een ex anteeffectmeting (waaronder een maatschappelijke impacttoets) worden uitgevoerd. Een
dergelijke toets moet in elk geval gedaan worden vóór het besluit wordt genomen (stap
3).

Verder dient verduidelijkt te worden hoe het voornemen tot privatisering of
verzelfstandiging past bij het generieke beleid op dit gebied. Is het voornemen
bijvoorbeeld al eerder geïnitieerd of besproken?

De rol en opvatting van de betrokken organisatie en relevante stakeholders moet worden
onderzocht en vermeld.

Bij het beschrijven van het voornemen dient ook aandacht te worden besteed aan de
publieke belangen die in het geding (kunnen) zijn. Bepaald moet worden welke belangen
relevant zijn, wat de mogelijke gevolgen van privatisering of verzelfstandiging zullen zijn
(positief en negatief ) en welke mogelijkheden er zijn om na privatisering of
verzelfstandiging de publieke belangen goed te borgen. Bij het bepalen van publieke
belangen dient verder gekeken te worden dan alleen naar consumentbelangen; ook
maatschappelijke belangen moeten in kaart worden gebracht.

Indien ook de invoering van een vorm van marktwerking wordt beoogd, dient te worden
nagegaan of dit ook daadwerkelijk mogelijk is en welke (extra) beleidsmaatregelen nodig
zullen (kunnen) zijn om marktregulering te bereiken. De vraag of de gemeente bekend is
met de markt (marktkennis) moet ook beantwoord worden.

De gemeenteraad moet zich bij de start van een privatiserings- of
verzelfstandigingstraject een duidelijk beeld kunnen vormen van wat en op welk moment
met de voorgenomen privatisering of verzelfstandiging wordt beoogd. Van het verloop
van de te volgen besluitvormingsprocedure moet een tijdslijn worden geschetst.
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Procesmatige richtlijnen:

In de meeste gevallen zal het college van B en W het voornemen melden aan de
gemeenteraad en andere betrokkenen. Het verdient aanbeveling dat in elk geval één
wethouder tot woordvoerder voor dit onderwerp wordt aangewezen. Dit zal meestal de
vakwethouder zijn. De voorkeur is om de wethouder verantwoordelijk voor
Personeel/Organisatie vanuit een eigenstandige rol in het proces te betrekken.

Inspraak of betrokkenheid van de beleidssector, van burgers en maatschappelijke
groeperingen kan bijvoorbeeld worden geregeld door het houden
van inloopavonden of interviews met betrokkenen/experts.

De betrokkenheid van de organisatie in kwestie kan worden geregeld door deze
bijvoorbeeld lid te maken van het projectteam dat de beleidsvoorstellen of de wetgeving
zal voorbereiden en ontwerpen.

Er moet een tijdslijn of planning komen van het gehele besluitvormingstraject
(stap 1 tot en met 5) zodat alle betrokkenen weten wat ze wanneer zullen moeten doen.
Uiteraard kunnen onverwachte gebeurtenissen optreden, maar een dergelijke tijdslijn kan
door alle betrokkenen als houvast worden gebruikt. In de tijdslijn kunnen ook belangrijke
beslismomenten (ijkmomenten) worden gemarkeerd.

De bespreking van het voornemen mondt uit in een principebesluit van de gemeenteraad
om wel of niet met de plannen door te gaan (‘go/no go-moment’).

Stap 2: Ontwerp
De bespreking van het voornemen tot privatisering of verzelfstandiging met alle betrokken
partijen mondt uit in een principebesluit om wel of niet met de plannen door te gaan. In deze
fase wordt ervan uitgegaan dat voor de voorgenomen privatisering of verzelfstandiging
voldoende steun in de gemeenteraad bestaat. Ook zal duidelijkheid bestaan over welke
variant de meeste steun zal krijgen. Deze kan nu dus nader worden uitgewerkt door een
projectteam waarin ambtenaren samenwerken, eventueel met medewerkers van de betrokken
organisatie.
Door de organisatie in een vroeg stadium bij het ontwerp te betrekken, kunnen praktische
problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en zal er ook meer draagvlak zijn (bijvoorbeeld
onder het personeel) voor de aanstaande verandering. Het voorstel voor besluitvorming kan
verschillende vormen aannemen: beleidsnota, contract of concessie, wetgeving of
regelgeving.
Inhoudelijke aandachtspunten:

Het ontwerp beschrijft welke specifieke vorm van privatisering of verzelfstandiging
zal worden ingevoerd en waarom voor die vorm wordt gekozen. Elke vorm heeft voor- en
nadelen. In het ontwerp zal moeten worden ingegaan op manieren die eventuele nadelen
kunnen bestrijden dan wel compenseren.

Het ontwerp beschrijft welke verwachtingen (motieven, doelen, beoogde effecten,
randvoorwaarden) ten aanzien van de voorgestelde privatisering of verzelfstandiging
bestaan. Deze verwachtingen dienen bij voorkeur in meetbare termen te worden
geëxpliciteerd, zodat later bij een evaluatie kan worden nagegaan of ze zijn gerealiseerd.
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Indien in de eerste fase geen uitgebreide toets van verwachte of beoogde
effecten is gedaan, moet dat nu gebeuren. Hiervoor kan gebruik worden
gemaakt van bestaande instrumenten zoals riskmanagement, de markteffecttoets
(MET), bestaande kosten-batenanalysetechnieken of impact/effectrapportages, of
uitvoerbaarheids- en haalbaarheidstoetsen zoals die op EU-niveau worden gebruikt.
Indien een vorm van marktwerking wordt beoogd, dient een marktverkenning te worden
uitgevoerd.
Er dient een nulmeting te worden uitgevoerd bij de betrokken organisatie om, zowel in
termen van beleidsmatige prestaties (effectiviteit) als beheersmatige prestaties
(efficiëntie), de uitgangspositie te kunnen bepalen. Dit onderzoek kan door de organisatie
zelf worden gedaan, door de gemeente of door een onafhankelijke partij (consultant,
accountant).
Er moet een onderzoek worden gedaan naar de kosten van de voorgenomen
privatisering of verzelfstandiging. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de
kosten van een sociaal plan indien van toepassing, reorganisatiekosten, eventuele
juridische kosten, transactiekosten enzovoorts. Verzelfstandiging en privatisering kunnen
ook tot nieuwe kosten leiden, bijvoorbeeld door de kosten van (onafhankelijk) toezicht
(vanuit good governance). Ook deze kosten dienen te worden verkend.
In de eerste fase zijn relevante publieke belangen reeds geïdentificeerd. Nu dient het
ontwerp te beschrijven welke maatregelen zullen worden genomen ter borging van die
belangen. Hiervoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar, zoals wetgeving,
toezicht, tariefbepalingen, concurrentie (bonus-malus, prestatiebeloning) en
zelfregulering (governance codes). Opnieuw wordt benadrukt dat publieke belangen
breder zijn dan individuele klantbelangen van burgers; er moet ook oog zijn voor andere
rollen van de burger en voor maatschappelijke effecten.
Het ontwerp dient ook aandacht te besteden aan de mogelijkheden voor sturing, toezicht
en verantwoording na privatisering of verzelfstandiging. Hierbij moet bijvoorbeeld worden
ingegaan op de reikwijdte de mate van sturing en controle door de gemeente, de interne
governance van de betrokken organisatie, het houden van toezicht, de keuze van
verantwoordingsvormen en -momenten inclusief mogelijkheden voor horizontale
verantwoording enzovoorts. De invulling van deze elementen hangt uiteraard af van de
voorgestelde vorm van privatisering of verzelfstandiging.
Het opnemen van een evaluatiebepaling. Deze bepaalt dat na een vaste periode de
verzelfstandiging of privatisering zal worden geëvalueerd.
In het voorstel moet ook altijd een exit-optie worden opgenomen, dat wil
zeggen dat de overheid het recht heeft om een verzelfstandiging of privatisering
te veranderen of zelfs ongedaan te maken (bijvoorbeeld via eerste recht van terugkoop).

Procesmatige richtlijnen:

Het ontwerp wordt gemaakt door een projectteam van ambtenaren van de gemeente, die,
indien relevant, afstemming zoeken met de betrokken wethouder. Indien bepaalde kennis
ontbreekt, dient deze te worden aangezocht.

Het ontwerp dient te worden onderzocht of getoetst op interne kwaliteit of
samenhang. Gekeken moet worden naar bijvoorbeeld de vormgeving van toezicht,
sanctiemogelijkheden, administratieve lasten, het inzichtelijk maken van effecten en de
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van voorgestelde besluiten.

De ex ante-evaluatie of nulmeting kan door de organisatie zelf worden gedaan, door de
gemeente of een onafhankelijke partij (consultant, accountant).
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Desgewenst kan de gemeenteraad, ter voorbereiding op het ontwerp en de
besluitvorming, zelf onderzoek (laten) doen of adviezen inwinnen. Deze informatie kan
dan gebruikt worden in de volgende stap in de besluitvormingsprocedure.
Bij de betrokken organisatie zal, in anticipatie op het voorgenomen besluit, een aanvang
gemaakt moeten worden met de voorbereiding van de verandering. Dit houdt onder
andere in dat een verandertraject moet worden uitgestippeld, een businessplan moet
worden opgesteld en financiële waarderingen (van de organisatie, reserves, sociaal plan,
en dergelijke) moeten worden uitgevoerd. Na stap 3 (besluit) kan uitvoering aan de
veranderplannen worden gegeven.

Stap 3: Besluit
In deze fase wordt over het ontwerp een besluit genomen. Het raadsvoorstel wordt ingediend
voorzien van een onderbouwing door het college van burgemeester en wethouders.
De duur van het besluitvormingstraject kan sterk variëren. Ook kunnen tussentijdse
wijzigingen in het ontwerp worden aangebracht, in reactie op moties of amendementen in de
gemeenteraad, maar ook als gevolg van veranderende inzichten of omstandigheden
(economisch of anderszins). Belangrijk is om in dat geval de interne consistentie en
samenhang van het ontwerp goed te bewaken en indien nodig ontwerpstappen (deels) over te
doen, bijvoorbeeld het toetsen of het inwinnen van advies over bepaalde onderdelen.
Procesmatige richtlijnen:

Het ontwerp wordt (door het college) voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bij het ontwerp zullen ook de uitslagen van de genoemde toetsen (impact,
effecten, kwaliteit, handhaafbaarheid et cetera) moeten worden verstrekt, evenals
eventuele adviezen die in de eerste en tweede fase zijn ingewonnen (bijvoorbeeld vanuit
de ondernemingsraad/GO). Al deze informatie moet zoveel mogelijk transparant
(openbaar) beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor informatie van andere partijen, zoals de
betrokken organisatie en (externe) onderzoeken.

Indien het ontwerp uit meerdere onderdelen bestaat, bijvoorbeeld uit meerdere besluiten,
wetten en/of andere vormen van regelgeving, is het belangrijk dat wordt uitgelegd hoe de
onderdelen met elkaar samenhangen en dat deze tijdens de besluitvormingsprocedure
ook in samenhang worden besproken.

De gemeenteraad toetst het ontwerp op wenselijkheid, interne samenhang,
doelbereiking, juridische kwaliteit, uitvoerbaarheid, mogelijke risico’s, borging van
publieke belangen, adequaatheid van toezicht en sturing enzovoorts. Alle onderwerpen
die in dit besliskader zijn beschreven zijn onderdeel van deze toetsing.

Stap 4: Uitvoering
Nadat een besluit tot privatisering of verzelfstandiging is genomen, kan dit besluit worden
uitgevoerd. In de praktijk zullen meerdere partijen uitvoering aan het besluit geven; de
verantwoordelijk portefeuillehouder, de betrokken organisatie(s), sectororganisaties en
stakeholders.
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Het verdient echter aanbeveling dat de verantwoordelijkheid voor die uitvoering bij één
persoon of instantie wordt belegd. Deze zal regelmatig moeten rapporteren – ofwel
verantwoording afleggen – over de voortgang van de privatisering of verzelfstandiging aan de
wethouder, die op zijn beurt verantwoording aflegt aan de gemeenteraad.
Het ontwerp bevat alle aanwijzingen voor zaken die nu uitgevoerd moeten worden. De
verantwoordelijke persoon/instantie kan dus op basis van het ontwerp een plan maken waarin
alle taken, activiteiten en tijdslimieten worden benoemd en aan betrokken actoren worden
toegewezen.
Inhoudelijke aandachtspunten:

Het moet duidelijk zijn wie in de nieuwe situatie waarvoor verantwoordelijk is. Dit moet,
bijvoorbeeld in een toezichtsvisie of in een protocol, worden vastgelegd. Hiermee wordt
ook duidelijk waarvoor de wethouder nog wel verantwoordelijk kan worden gehouden en
waarvoor niet. Voor onderwerpen waarvoor de gemeentelijke verantwoordelijkheid niet
meer geldt, moet duidelijk (en openbaar) worden gemaakt wie dan wel aansprakelijk is.

De aansturingsrelaties moeten worden toebedeeld en ingevuld. Dit betekent dat de
portefeuillehouder moet bepalen wie of welke directies de opdrachtgever en eigenaar
rollen gaan vervullen. Hiervoor bestaan verschillende organisatiemodellen. Zo zijn er
geïntegreerde modellen waarbij een speciale interface of accountmanager alle contacten
kanaliseert. Of er wordt gekozen voor een gespreide interface waarbij een directie
(bijvoorbeeld beleid) de opdrachtgever wordt en een andere directie (bijvoorbeeld
financiën) de ‘eigenaar’. Afspraken ten aanzien van de sturing kunnen worden vastgelegd
in managementcontracten, informatieprotocollen of andere documenten.

De afgesproken mechanismen voor het borgen van publieke belangen moeten in werking
worden gebracht. Dit kan betekenen dat aanvullende regelgeving moet worden
ontwikkeld, een toezichthouder moet worden aangesteld of zelfregulerende
mechanismen ontworpen en ingevoerd moeten worden (zie hieronder over governance
code).

Er moet een duidelijke regeling worden opgesteld voor het klachtrecht van burgers en
andere klanten van de geprivatiseerde of verzelfstandigde organisatie. Ter
verduidelijking: burgers moeten in eerste instantie bij de organisatie zelf hun klachten
kunnen deponeren. Maar het is belangrijk dat burgers in de overgangssituatie weten
waar ze aan toe zijn en waar ze met hun klachten terecht kunnen, ook na afhandeling
hiervan door een geprivatiseerde of verzelfstandigde organisatie. Indien gewenst kan
worden samengewerkt met organisaties die consumentenbelangen vertegenwoordigen
en/of een ombudsman bij het opstellen van regelingen en/of het geven van voorlichting.
Alle klachtenregelingen moeten, bijvoorbeeld via de website, door de
uitvoeringsorganisatie openbaar worden gemaakt.

Indien sprake is van de introductie van marktwerking moet worden gereguleerd dat
toetreding en concurrentie mogelijk zijn en dat geen misbruik van monopolieposities kan
worden gemaakt.

Waar wenselijk en mogelijk moeten voorzieningen voor horizontale verantwoording
worden getroffen. Hierbij kan gedacht worden aan het instellen van klantenraden of panels of het meedoen aan initiatieven zoals het Handvest Publiek Verantwoorden,
vrijwillige benchmarks, visitaties et cetera.
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Procesmatige richtlijnen:

Er moet één persoon of instantie worden aangewezen die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van het besluit. In de praktijk zullen onder zijn leiding meerdere partijen bij de
werkzaamheden zijn betrokken: de verantwoordelijk portefeuillehouder, ambtenaren van
de gemeente, de betrokken organisatie, sectororganisaties en stakeholders en anderen.

Indien kennis en competenties binnen de gemeente om de sturingsrelaties met de
geprivatiseerde of verzelfstandigde organisatie adequaat te kunnen invullen niet (meer)
aanwezig zijn, dient hier in te worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld door training, selectie en
werving, of het inhuren van deskundigen.

Er moet een goede monitoring van het verloop van het veranderingsproces plaatsvinden,
waardoor de eerstverantwoordelijke in staat is regelmatig aan de wethouder te
rapporteren over de voortgang van het proces en de wethouder in staat is aan de
gemeenteraad verantwoording af te leggen. Dit kan gebeuren aan de hand van de
tijdsmomenten die zijn opgenomen in de eerder opgestelde tijdsplanning.

De gemeenteraad moet vanaf dit moment de wethouder niet ter verantwoording roepen
voor zaken waar de wethouder niet (meer) over gaat.

Alle afspraken over sturing, verantwoording, toezicht, klachtenregelingen een dergelijke
moeten aan alle betrokken worden gecommuniceerd en openbaar worden gemaakt.

Bij de betrokken organisatie kan een proces- of projectmanager worden aangetrokken
om het veranderingsproces te begeleiden en/of te overzien.

Stap 5: Opvolging
Na voltooiing van de privatisering of verzelfstandiging volgt een periode waarin dient te
worden gemonitord of de verwachtingen ten aanzien van de beslissing ook daadwerkelijk
worden gerealiseerd en of alle partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. Dit zal door
alle partijen moeten gebeuren: het college, de betrokken organisatie, de raad,
klachteninstanties, onafhankelijke toezichthouders, et cetera.
Het verdient aanbeveling regelmatig, bijvoorbeeld eens in de vier of vijf jaar, een officiële
evaluatie uit te voeren waarin ook de vraag aan de orde komt of de beslissing om te
privatiseren of verzelfstandigen nog steeds de beste is, of dat het besluit hiertoe aan herijking
toe is (met meerdere opties: verder gaan op ingeslagen weg, andere vorm met meer/minder
vrijheidsgraden, terugdraaien). Deze evaluaties zullen ook door de beslissende partijen c.q.
de gemeenteraad moeten worden besproken. De momenten waarop dit moet gebeuren zijn
vastgelegd in het oorspronkelijke tijdsplan.
Inhoudelijke aandachtspunten:

Evaluatie van de privatisering of verzelfstandiging dient plaats te vinden aan de hand van
de eerder opgestelde verwachtingen (effecten, doelen) die met de privatisering of
verzelfstandiging werden beoogd. Tussentijdse gebeurtenissen kunnen invloed hebben
op de uitkomsten; hier moet ook oog voor zijn bij de beoordelaars. Zo kunnen er
bijvoorbeeld nieuwe taken bij zijn gekomen of organisatorische veranderingen zijn
doorgevoerd (fusie, reorganisatie). Ook kunnen maatschappelijke, technologische,
politieke of economische ontwikkelingen van invloed zijn geweest op het functioneren
van de betrokken organisatie.

In de evaluaties moet aandacht worden besteed aan de borging van publieke belangen,
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inclusief de vraag of sprake is van een wijziging in de relevantie van belangen en/of er
nieuwe belangen zijn bijgekomen. Indien dit laatste het geval is, kan het ter borging van
deze nieuwe belangen nodig zijn aanvullende maatregelen voor te stellen.
De evaluatie moet aandacht besteden aan de vraag of de privatisering of
verzelfstandiging gehandhaafd moet blijven of dat voor andere opties zou moeten worden
gekozen, bijvoorbeeld voor een andere vorm van verzelfstandiging
(met meer of minder vrijheidsgraden) of voor het terugdraaien van het besluit.
Een aantal taakaspecten moet onderwerp van evaluatie zijn: uitvoering van bestaande
taken, het verkrijgen van nieuwe taken, eventuele commerciële taken enzovoorts. De
evaluatie kan ook informatie opleveren die tot een herziening van het takenpakket leidt.
Ten slotte dienen de sturingsrelaties tussen gemeente en uitvoeringsorganisaties
onderwerp van evaluatie te zijn. Indien de uitkomsten van de evaluatie hiertoe aanleiding
geven, zullen deze relaties moeten worden aangepast. Dit geldt ook voor het toezicht en
de verantwoording; wordt er naar de mening van betrokken partijen voldoende
verantwoording afgelegd, is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en functioneert het
toezicht naar behoren?

Procesmatige richtlijnen:

Evaluaties kunnen door tal van organisaties worden uitgevoerd: gemeente,
toezichthouders, klachtinstanties, de Rekenkamercommissie en door middel van
visitaties en andere horizontale verantwoordingsinstrumenten.

De wethouder legt, als eindverantwoordelijke, verantwoording af aan de gemeenteraad.
Dit betekent echter niet dat de gemeenteraad niet ook rechtstreeks informatie kan vragen
aan de betrokken organisatie. Zeker als een verantwoordelijkheid voor de uitvoering
formeel is overgeheveld.

Evaluatierapporten dienen, als individueel rapport of in combinatie met andere evaluaties
of beleidsonderwerpen die relevant zijn voor de betrokken organisatie en haar taak, altijd
in de gemeenteraad te worden besproken.

Indien evaluaties aanleiding geven tot heroverweging van het besluit tot privatisering of
verzelfstandiging, of andere aspecten van de sturingsrelaties en taakvervulling, moeten
hiervoor nieuwe beleidsvoorstellen worden ontwikkeld.
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Bijlage 2
Privatiseren: overheid, markt en samenleving
Wat verstaan we onder privatiseren, welke voorbeelden kennen we en wat zijn de
achterliggende redenen om publieke taken of diensten te privatiseren? Wat is het ‘publieke’
belang en wat betekent het afstoten van publieke taken voor de mogelijkheden om als
overheid te controleren of bij te sturen? In dit hoofdstuk wordt daarom kernachtig ingegaan op
privatisering, publieke belangen en governance.
1. Privatisering: ‘meer markt, minder overheid’
Privatisering heeft de afgelopen decennia, meer in het bijzonder sinds de jaren tachtig van de
vorige eeuw, voor een belangrijk deel de beleidsagenda van de overheid bepaald. Destijds
ingegeven door de Washington Consensus (met tien aanbevelingen vanuit het neoliberale
denken), ging ook de Nederlandse overheid over tot de verkoop van overheidsbedrijven.
Voorbeelden van in het oog springende privatiseringen zijn de PTT, DSM, Hoogovens, de
Postbank, KLM, PinkRoccade, de Staatsdrukkerij en Uitgeverij (Sdu). Recente voorbeelden
van privatisering zijn de energiebedrijven Nuon en Essent.
Allereerst is het van belang om een eenduidige begripsbepaling op te nemen. Wat verstaan
we onder privatisering11?
Bij privatisering gaat het om de verkoop van publiek eigendom aan private partijen, of om
verzelfstandiging van onderdelen van de overheid, in de vorm van agentschappen,
zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), of vennootschappen met de (lokale) overheid als enige
aandeelhouder. Deze organisaties blijven behoren tot het publieke domein, maar opereren op
grotere afstand van publieke sturing.
Veelal spelen bij privatiseringen op lokaal niveau het verminderen van publieke lasten een
belangrijke rol. Daarbij is nadrukkelijk ook de verhouding tussen markten en de (rijks)overheid
in de afgelopen decennia aan verandering onderhevig geweest. Een van de belangrijkste
kenmerken van deze overgang is dat in veel gevallen directe sturing door de overheid is
vervangen door indirecte sturing. Privatisering en liberalisering zijn daarvan duidelijke
voorbeelden.
In plaats van zelf via overheidsbedrijven op te treden als producent en leverancier van
publieke voorzieningen, is de overheid overgegaan tot het stellen van randvoorwaarden aan
de activiteiten van private partijen aan wie deze taak is overgedragen. Door de uiteenlopende
privatiseringsoperaties is de rol van de overheid als ‘producent’ van publieke goederen en
diensten kleiner geworden.
Verzelfstandiging is een minder vergaand proces waarbij een overheidsbedrijf wordt
omgevormd in een zelfstandig publiekrechtelijk of privaatrechtelijk bedrijf, maar waarbij de
11

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Publieke zaken in de marktsamenleving, 2012
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overheid de meerderheid van de aandelen in handen houdt. Verzelfstandiging kan een eerste
stap zijn op weg naar privatisering.
Verzelfstandiging was in de jaren tachtig een subcategorie van privatisering. In de jaren
negentig werd dit een zelfstandig begrip, en verwees het naar de toedeling van de uitvoering
van publieke taken aan een relatief zelfstandige organisatie die op een grotere afstand van
politieke sturing deze taken verricht.
Het argument voor privatisering is dat private bedrijven met elkaar moeten concurreren om de
gunst van de consument. Het idee daarachter is dat ondernemingen veel beter in staat zijn de
wensen van burgers in te schatten dan de overheid dat kan. Concurrentie dwingt
ondernemers ook op de kosten te letten en te innoveren (denken vanuit de marktvraag).
Bovendien betaalt de belastingbetaler niet meer mee aan een slecht functionerend of
verlieslijdend bedrijf. De burger kan haar consumentenmacht uitoefenen op het bedrijf. Als
blijkbaar niet genoeg consumenten gebruik willen maken van de producten of diensten ervan,
om wat voor reden dan ook, kan het niet voortbestaan en zal het verdwijnen (‘exit optie’).
2. Het ‘publieke’ belang: publieke goederen en diensten in de 21ste eeuw
De term privatisering impliceert natuurlijk dat iets dat eerder niet privaat was, nu wel privaat
wordt. En wel iets dat aanvankelijk het tegenovergestelde daarvan was: publiek. Maar wat
wordt er dan precies geprivatiseerd? De term ‘publiek’ is met diverse zelfstandige
naamwoorden verbonden: publiek belang, publieke opinie, publiek goed, publieke taak,
publieke verantwoordelijkheid, publieke aanbesteding, publieke rechten, publieke plichten,
publieke steun, publieke productie, publieke middelen, publieke financiering, publieke
uitvoering, publieke organisatie, publieke diensten, publiek domein, publiek eigendom(srecht),
publieke zeggenschap, iets publiekelijk maken, publiek geheim, publieke toegankelijkheid.
Doorgaans verwijst de term publiek - ook wel openbaar - naar onbeperkte toegang of
deelname voor ‘iedereen’. Wat publiek of wat privaat is, is een eeuwenlange
wetenschappelijke discussie voor economen, politicologen en bestuurskundigen.
privatisering van taken, financiering, uitvoering, organisatie, eigendom. Zelfs publieke
goederen - gedefinieerd doordat ze niet-uitsluitbaar zijn en consumptie ervan niet-rivaliserend
is - kunnen vaak wel in private goederen omgezet worden. Dat kan door er een hek omheen
te bouwen - bij nationale parken en tolwegen of door kunst in publiek bezit in musea te
hangen - en slechts toegang of gebruik toe te staan aan diegenen die er eerst een prijs voor
betaald hebben, zoals bij zwembaden. Zodra er een prijs gevraagd kan worden kan het goed
of de dienst via markten en private partijen geproduceerd worden. Zo is er een heel scala aan
varianten van privatisering denkbaar.
Privatiseringen en verzelfstandigingen hebben de relatie tussen overheid en samenleving
ingrijpend veranderd en geleid tot aanhoudende maatschappelijke en politieke discussies. Die
discussies gaan over de gevolgen van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid en de
consequenties hiervan voor inwoners en bedrijven.
In veel (internationaal) wetenschappelijk onderzoek is er veel aandacht voor politieke
argumenten om een goed of dienst te privatiseren, de juridische vormgeving en de
overeenkomsten tussen verschillende privatiseringen. Er is relatief weinig aandacht voor de
relatie tussen privatiseringen en burgers/consumenten.
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In 2012 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek12 gedaan naar hoe burgers
aankijken tegen de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten en hoe hun
percepties, voorkeuren en waarderingen op dit gebied samenhangen met houdingen, meer in
het algemeen, jegens de overheid en de politiek? Enkele interessante bevindingen die ook in
lokaal verband van waarde zijn:
Privatisering en verzelfstandiging kunnen op weinig spontane interesse van burgers
rekenen.
56% volgt het nieuws over deze onderwerpen niet of nauwelijks. Een deel van de
mensen geeft ook aan niets van dit onderwerp af te weten. Jongeren, lager opgeleiden
en niet-stemmers hebben de minste interesse en kennis.
Privatisering is een bekende term.
84% heeft een globaal of duidelijk idee wat er met deze term bedoeld wordt. Het
percentage dat ook daadwerkelijk weet wat de term betekent, ligt – afgaande op
enkele indicatoren voor kennis over dit onderwerp – lager. Verzelfstandiging betekent
voor veel mensen hetzelfde als privatisering.
Privatisering en verzelfstandiging worden opgevat als een brede ontwikkeling waarbij
de overheid zich terugtrekt ten faveure van de markt, instellingen op afstand plaatst
en marktwerking introduceert.
Tussen deze drie vormen wordt geen onderscheid gemaakt. Het beeld dat
mensen van privatisering hebben, wordt sterk bepaald door de NS.
In discussies over privatisering en verzelfstandiging worden meer pragmatische
argumenten genoemd dan principiële.
Principiële tegenstanders vinden dat de overheid geen nutsbedrijven moeten
privatiseren, principiële voorstanders vinden dat de overheid zich moet beperken tot
haar kerntaken. De meeste argumenten zijn echter instrumenteel van aard en hebben
betrekking op ervaren of verwachte negatieve gevolgen van privatisering en
verzelfstandiging.
Voor veel mensen geldt: hoe het geregeld is maakt niet uit, als het maar werkt.
De overheid moet een actieve rol spelen om te zorgen d.t het werkt door diensten
ofwel zelf goed uit te voeren, ofwel te zorgen voor duidelijke afspraken met en toezicht
op verzelfstandigde of geprivatiseerde diensten.
3. Veranderende de verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving
Wat is of wat hoort een publieke taak te zijn? Wat is de juiste taakverdeling tussen overheid,
markt en samenleving? Wie is er gemachtigd om dat te bepalen? En is dat eigenlijk wel een
kwestie van opzet, bewuste keuze en ontwerp of juist van een geleidelijke historische
ontwikkeling eventueel op basis van een ‘natuurlijke’ selectie of zelfs ‘survival of the fittest’?
Duidelijk is het dat de verhouding tussen overheid, markt en samenleving in de kern een
politieke keuze behelst. Wat ‘zou moeten’ wordt niet alleen beslist aan de hand van het
rationele criterium van efficiëntie. De bestaande combinaties van overheid, markt en
samenleving zijn doorgaans niet het resultaat van grootschalige opzet en ontwerp, maar van
geleidelijke beleidsaanpassingen volgens padafhankelijke processen. Zeker de Nederlandse
gemengde privaat-publieke economisch-politieke structuur is eerder het resultaat geweest van
12

SCP, Op afstand gezet, 2012.
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evolutie dan van (economische) revolutie.
In de afgelopen decennia hebben zich belangrijke verschuivingen voorgedaan in de
onderlinge verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving. Er is een
‘marktsamenleving’ ontstaan. Het is bijvoorbeeld gebleken dat niet altijd duidelijk is wie kan
worden aangesproken op de gevolgen van de gemaakte keuzes. De vraag naar de resultaten
van privatiseringen en verzelfstandigingen voor de burger is wel relevant; besluiten zijn
immers genomen om het voor burgers beter te maken. De vraag of er voldoende rekening is
gehouden met de belangen van burgers is daarbij evenzeer actueel. Hierbij gaat het vooral
om de burger als klant of consument of als belastingbetaler en om de belangen die burgers
financieel raken.
Uit verschillende onderzoeken13 blijkt dat burgers echter niet alleen hun individuele belangen
in hun oordeel over privatisering en verzelfstandiging betrekken; burgers kijken ook naar
maatschappelijke belangen die de samenleving als geheel ten goede komen, zoals een goed
functionerende publieke infrastructuur en kwaliteit van voorzieningen en diensten.
Onvoorziene effecten van privatiseringen en verzelfstandigingen gaan zowel over individuele
als over maatschappelijke belangen. Burgers zijn zich van beide bewust.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)14 spreekt in dat opzicht over
hybride structuren en complexe systemen: de verhouding tussen overheid, markt en
samenleving is aan continue verandering onderhevig en allesbehalve zwart-wit. De (lokale)
overheid is daarbij aan zet om van haar ‘overkoepelende verantwoordelijkheid’ voor het
publieke belang te komen tot een maatschappelijk ordeningsproces.
Privatisering leidt tot reductie van het publiek domein. Politiek wordt steeds meer
vervangen door economie en de burger wordt gereduceerd tot consument. Daarmee treedt
ook een verschuiving op in de dominante mechanismen van zeggenschap en controle op
macht: van ‘voice’ naar ‘exit’. Dat wil zeggen: geen zeggenschap via de gekozen
volksvertegenwoordiging (gemeenteraad), maar door de dienst of het product niet meer af te
nemen (bijvoorbeeld door een ander zwembad te kiezen).
Daarmee neemt het belang van horizontaal toezicht en governance toe. Onder het begrip
governance wordt het volgende verstaan:
Het sturen en controleren van overheidsorganisaties en door de overheid in het leven
geroepen organisaties, de verantwoording die daarover wordt afgelegd en het toezicht dat
daarop wordt uitgeoefend ten behoeve van belanghebbenden. 15

13

Commissie-Kuiper, Verbinding Verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over
de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten, 2012-2013.
14
WRR, Publieke zaken in de marktsamenleving, 2012.
15
Ministerie van Financiën, 1996.
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Toezicht

Sturing

Externe
partij

Controle

Verantwoording
Figuur 2

Governance-model

Governance bestaat uit de volgende onderdelen:
Sturing
Sturing is het proces waarbij door de gemeenteraad richting wordt gegeven aan een
organisatie om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Het gaat om het ‘uitzetten van de koers’.
Controle
Controle is het proces waarbij een stelsel van maatregelen en procedures wordt ingevoerd en
gehandhaafd, zodat de gemeenteraad kan vaststellen of de uitvoering in overeenstemming is
en blijft met de gemaakte plannen. Zo nodig wordt er bijgestuurd. Het gaat om het ‘op koers
houden’ van de organisatie.
Verantwoording
Verantwoording betekent het rekenschap afleggen aan de gemeenteraad door de organisatie
middels bijvoorbeeld voortgangsrapportages en het jaarverslag. Het gaat erom dat de
organisatie ‘in control’ is.
Toezicht
Toezicht is de beoordeling door een externe toezichthouder, zoals de accountant, of de
processen van de organisatie voldoen aan de daaraan gestelde eisen.
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Bijlage 3
Overzicht besluitvormingsproces Aquapark
Keerpunt
Besluit / informatievoorziening / actie

Behandeld in /

Datum

verstuurd naar
2007

Eindrapportage Doorlichtingsonderzoek Afdeling

B&W

15-Mrt-07

B&W

01-Jun-07

vrijetijdsvoorzieningen en accommodaties
2007

Rapport Tarieven recreatief zwemmen in de Zoetermeerse
zwembaden

2007

Raadsvoorstel Voorjaarsnota

Gemeenteraad

26-Apr-07

2007

Vaststelling Voorjaarsnota 2007 -

Gemeenteraad

11-Jun-07

waaronder Heroverwegen functie zwembaden
2008

Vaststelling kadernota Sport & Bewegen 2009-2016

Gemeenteraad

01-Nov-08

2009

Raadsvoorstel Kadernota sport en bewegen Mee(r) door sport.

Gemeenteraad

16-Apr-09

2009

Notulen raadsvergadering op 11 mei 2009

Gemeenteraad

11-Mei-09

2009

Rapport Visie-ontwikkeling Aquapark Keerpunt & Zwembad De

B&W

22-Nov-09

Driesprong, MAKKS Procesmanagement BV
2010

Beantwoording B&W schriftelijke vragen PvdA: voorstel Ballorig

21-Aug-10

om Keerpunt te veranderen in Speelparadijs
2011

Raadsmemo - Realisatie taakstelling zwembaden
Aangenomen motie Schoolzwemmen speciaal onderwijs

Gemeenteraad

17-Feb-11

Gemeenteraad

23-Jun-11

(voorjaarsdebat)
B&W - Besluit Visie op Zwemmen 2013
Beantwoording B&W technische vragen programmabegroting

B&W

04-Oct-11

Gemeenteraad

01-Nov-11

Gemeenteraad

21-Nov-11

2012-2015
Raadsbesluit Visie op Zwemmen 2013
bijlagen: notitie Visie op Zwemmen 2013 & businesscase
Sportbedrijf
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2012

Adviesaanvraag aan OR inzake Organisatiewijziging Zwembaden

OR

05-Apr-12

vaststelling jaarstukken 2011

Gemeenteraad

10-Apr-12

Perspectiefnota 2012

Gemeenteraad

25-Mei-12

OR

07-Jun-12

Bestuurder

21-Jun-12

vaststelling perspectiefnota 2012

Gemeenteraad

26-Jun-12

Raadsmemo verkoop Aquapark Aquapark Keerpunt

Gemeenteraad

02-Jul-12

Toelichtende brief aan OR inzake organisatiewijziging zwembaden
Advies van OR inzake organisatiewijziging zwembaden

(weekbericht)
Besluit organisatiewijziging zwembaden

B&W

Marktconsultatie Aquapark Aquapark Keerpunt 16 juli - 3 september

16-Jun-12

Beantwoording B&W technische vragen perspectiefnota

Gemeenteraad

25-Jun-12

Notulen raadsvergadering d.d. 17 september 2012

Gemeenteraad

17-Sep-12

C'ssie

10-Sep-12

Beantwoording B&W technische vragen programmabegroting 2013-2016

Gemeenteraad

05-Nov-12

Vaststelling programmabegroting 2013-2016

Gemeenteraad

12-Nov-12

C'ssie

10-Dec-12

Rondvraag commissie samenleving

Rondvraag commissie samenleving
2013

03-Jul-12

mail van Leeuwen | kosten openhouden Aquapark Keerpunt woensdagmiddag
Raadsmemo: verdaging aanbieding voorstel verkoop Aquapark Keerpunt +

25-Jan-13
Gemeenteraad

26-Mar-13

voornemen opstelling buitenbad 10 weken in de zomer
Persbericht openstelling buitenbad zomer 2013

03-Apr-13

Persbericht principeovereenk. Aquapark Aquapark Keerpunt

26-Apr-13

Oordeelsvorming openstelling buitenbad - c'ssie Samenleving

C'ssie

13-May-13

B&W stelt antwoorden op vragen PvdA openstelling vast

B&W

14-May-13

B&W stelt Uitvoering op Visie Zwemmen vast

B&W

17-May-13

Gemeenteraad

21-May-13

B&W

28-May-13

Beantwoording B&W op technische vragen Jaarstukken 2012

Gemeenteraad

10-Jun-13

vaststelling jaarstukken 2012 | inclusief dekking buitenbad

Gemeenteraad

10-Jun-13

Verklaren geheimhouding bijlagen bij Voorstel Uitvoering op visie Zwemmen

Gemeenteraad

10-Jun-13

Beantwoording B&w op technische vragen perspectiefnota

Gemeenteraad

24-Jun-13

Oordeelsvorming / Beeldvorming Uitvoering op Visie Zwemmen

C'ssie samenl.

08-Jul-13

Raadsbesluit Uitvoering op Visie Zwemmen (o.a. verkoop Aquapark Keerpunt)

Gemeenteraad

15-Jul-13

Raadsmemo - Referendum verkoop zwembad Aquapark Keerpunt

Gemeenteraad

11-Sep-13

Vaststelling openstelling buitenbad Aquapark Keerpunt zomer 2013
B&W -besluit geheimhouding bijlagen raadsvoorstel verkoop Aquapark Keerpunt
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2014

Beantwoording B&W op technische vragen programmabegroting 2014

Gemeenteraad

22-Oct-13

Raadsmemo - Exploitatie zwemmen: analyse inkomsten

Gemeenteraad

02-Dec-13

Raadsbesluit vaststelling ingekomen stukken en afdoening door college

Gemeenteraad

16-Dec-13

Raadsmemo (geheim) - voortgang verkoop Aquapark Aquapark Keerpunt

Gemeenteraad

20-Dec-13

Raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding raadsmemo 'voortgang verkoop

Gemeenteraad

07-Jan-14

Gemeenteraad

18-Feb-14

Erfpachtovereenkomst met Sweet Lake Wellness

B&W

06-Mar-14

Koopovereenkomst met Sweet Lake Wellness

B&W

06-Mar-14

Gemeenteraad

10-Mar-14

Gemeenteraad

10-Mar-14

Aquapark Aquapark Keerpunt'
Raadsmemo - Verkoop Aquapark Aquapark Keerpunt

Raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding raadsmemo ' verkoop Aquapark
Aquapark Keerpunt
Raadsmemo - Motie 43 Sport- en cultuurcheque
Persbericht verkoop zwembad Keerpunt
Bruikleenovereenkomst met Sweet Lake Wellness

10-Mar-14
B&W

Beantwoording B&W schriftelijke vragen GroenLinks: persbericht verkoop

24-Mar-14
25-Mar-14

Aquapark Keerpunt
Beantwoording B&W schriftelijke vragen D66: afbouwen les- en

25-Mar-14

doelgroepzwemmen
Beantwoording B&W op technische vragen Jaarstukken 2013

Gemeenteraad

02-Jun-14

Raadsbesluit vaststelling jaarrekening 2013

Gemeenteraad

10-Jun-14

Beantwoording B&W op vragen Perspectiefnota

Gemeenteraad

23-Jun-14

Raadsmemo - Zwemmen in Zoetermeer

Gemeenteraad

14-Jul-14

Persbericht - Buiten zwemmen met korting voor pashouders

14-Jul-14

Raadsbesluit opheffen geheimhouding bijlage bij raadsmemo 'Verkoop aquapark

29-Sep-14

Aquapark Keerpunt' d.d. 18 feb. 2014
2015

Beantwoording B&W schriftelijke vragen Zo Zoetermeer
B&W-Besluit - opleggen geheimhouding beantwoording vragen Zo Zoetermeer en

28-Jan-15
B&W

03-Feb-15

Gemeenteraad

30-Mar-15

Gemeenteraad

17-Apr-15

raad voor stellen dit te bekrachtigen
Raadsbesluit opheffen geheimhouding geheime stukken i.z. Aquapark Aquapark
Keerpunt
Raadsmemo: feitenrelaas nakoming contracten Aquapark Keerpunt
Beantwoording B&W schriftelijke vragen Zo Zoetermeer

26-May-15

Raadsbesluit vaststelling jaarrekening 2014

Gemeenteraad

08-Jun-15

Raadsmemo: Zwemmen in Zoetermeer vanaf augustus 2015

Gemeenteraad

30-Jun-15

Persbericht: Gemeente draagt zwemstokje over aan Swim & Smile
Raadsmemo: Buitenbad het Keerpunt (SWL komt contractuele verplichtingen niet

02-Jul-15
Gemeenteraad

08-Jul-15

Raadsmemo: Stand van zaken Aquapark Aquapark Keerpunt

Gemeenteraad

08-Jul-15

Raadsmemo: Buitenbad het Keerpunt (n.a.v. kort geding)

Gemeenteraad

09-Jul-15

na)
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Bijlage 4
Overzicht besluitvormingsproces SBU

Besluit / informatievoorziening / actie

Behandeld in /

Datum

verstuurd naar
2011

B&W-besluit - Uitplaatsing SBU

B&W

Beantwoording B&W op schriftelijke vragen SP
Raadsmemo - Aanbieding relevante stukken bij voornemen

25-May-11
14-Jun-11

Gemeenteraad

24-Jun-11

Commissie Burger & Bestuur

27-Jun-11

Gemeenteraad

28-Jun-11

uitplaatsing SBU
Presentatie terugkoppeling onderzoek stadsbeheer
Raadsmotie 1 aangenomen - SBU nu uitplaatsen omwille van
medewerkers

2012

Raadsmemo - Stand van zaken uitplaatsing SBU

(Voorjaarsdebat)

Gemeenteraad

08-Feb-12

B&W

17-Apr-12

Raadsmemo - Besluitvorming over uitplaatsen SBU

Gemeenteraad

11-May-12

Raadsmemo - Persbericht uitplaatsing SBU

Gemeenteraad

24-Oct-12

B&W-besluit - voornemen uitplaatsen SBU per 1-1-2013

Persbericht: Zoetermeer zet gesprekken voort met Bunnik B.V.

25-Oct-12

Beantwoording B&W op schriftelijke vragen SP

06-Nov-12

Raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding financiële onderbouwing

Gemeenteraad

03-Dec-12

uitplaatsing SBU
Persbericht: Bonden akkoord met sociaal plan voor medewerkers SBU
Raadsmemo - Bonden akkoord met sociaal plan SBU
Beeldvorming/Oordeelsvorming besluit Uitplaatsing SBU (commissie

04-Dec-12
Gemeenteraad

06-Dec-12

Commissie Stad

10-Dec-12

Gemeenteraad

17-Dec-12

stad)
Raadsbesluit Uitplaatsing SBU per 1-4-2013
Persbericht: Medewerkers en taken SBU overgenomen door

21-Dec-12

aannemer
2013

Raadsmemo - Flankerend beleid 2011 - 2017

Gemeenteraad

04-Apr-13

Beantwoording B&W op technische vraag Perspectiefnota 2013

Gemeenteraad

01-Jul-13

Raadsbesluit Perspectiefnota 2013
Geheime raadsmemo - geheimhouding uitplaatsingsovereenkomst

01-Jul-13
Gemeenteraad

29-Nov-13

Beantwoording B&W op technische vragen Jaarstukken 2013

Gemeenteraad

06-Jun-14

Raadsmemo: Sociaal jaarverslag 2013 Bunnik B.V.

Gemeenteraad

08-Jul-14

SBU
2014

Beantwoording B&W op schriftelijke vragen SP
Raadsmemo: geheimhouding uitplaatsingsovereenkomst SBU
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07-Oct-14
Gemeenteraad

21-Nov-14

LEREN VAN PRIVATISEREN: ONDERZOEK NAAR HET PRIVATISERINGSBELEID VAN DE GEMEENTE ZOETERMEER

2015

Beantwoording B&W op technische vragen Jaarstukken 2014

Gemeenteraad

08-Jun-15

Raadsmemo: Aanbieding sociaal jaarverslag 2014 Bunnik B.V.

Gemeenteraad

26-Jun-15

Beantwoording B&W op schriftelijke vragen SP
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07-Jul-15

LEREN VAN PRIVATISEREN: ONDERZOEK NAAR HET PRIVATISERINGSBELEID VAN DE GEMEENTE ZOETERMEER

Bijlage 5
Overzicht geïnterviewde personen
Naam
Mevrouw M. van Leeuwen

Functie en organisatie
Wethouder gemeente Zoetermeer

De heer M. Rosier
De heer R. Paalvast
Mevrouw H. Koek
De heer P. de Visser
De heer H. Verschoor
De heer T. Bavelaar
De heer M. Hendriksen

Wethouder gemeente Zoetermeer
Wethouder gemeente Zoeter
Gemeentesecretaris Zoetermeer
Afdelingshoofd Stadsbeheer gemeente Zoetermeer
Afdelingshoofd Vastgoedbedrijf gemeente Zoetermeer
Interim-bestuurder Freshpool BV
Directeur Bunnik BV

Op 7 september 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden met (een delegatie uit) de
gemeenteraad. Aan dit gesprek hebben de volgende raadsleden deelgenomen:

De heer L. Feijen (SP)

Mevrouw C. Kouwenberg (D66)

Mevrouw M. Kraneveldt (PvdA)

De heer G. Liqui Lung (CDA)

Mevrouw M. van der Meer (Zo!)

De heer R. Wessels (CDA)
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TELEFOON

070 - 310 3800
E-MAIL

info@bmconderzoek.nl
WEBSITE

www.bmconderzoek.nl
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Inleiding
In haar jaarplan 2015 heeft de Rekenkamercommissie van Zoetermeer aangekondigd een onderzoek
te doen naar privatiseringen. In de laatste tien jaar hebben in Zoetermeer twee privatiseringen
plaatsgevonden, namelijk de privatisering van aquapark ‘t Keerpunt en de privatisering van
Stadsbeheer en Uitvoering (SBU), momenteel uitgevoerd door Bunnik B.V.. Het onderzoek naar
privatiseringen is extra actueel geworden door de speciale aandacht van de raad voor de
privatisering van het aquapark. De raad heeft de Rekenkamercommissie daarom gevraagd dit
onderzoek prioriteit te geven.
Op 15 juni heeft de raad de extra vragen besproken die hij aan de rekenkamercommissie mee zou
willen geven voor het onderzoek naar de privatiseringen. Op 22 juni 2015 zijn deze vastgesteld
(Raadsbesluit DOC-2015-003766). De vragen en de antwoorden daarop luiden:
1. Hoe is gekomen tot het besluit zwembad Het Keerpunt te verkopen? Maak een reconstructie
vanaf de probleemanalyse tot en met de gekozen oplossing.
Het antwoord op deze vraag is terug te vinden in Hoofdstuk 4 van het rapport van bevindingen. In dit
hoofdstuk wordt achtereenvolgens behandeld: het voornemen tot verkoop, het ontwerp, het besluit
tot verkoop, de uitvoering, de opvolging en de bevindingen.
2. Welke kaders zijn voorafgaand aan de privatisering cq verkoop van het zwembad opgesteld door
raad en college (inclusief moties en toezeggingen)?
De onderzoekers schrijven daarover op bladzijde 14 van het rapport van bevindingen: De raad heeft
zich tijdens en na de besluitvorming in beide cases bijzonder betrokken en verantwoordelijk
opgesteld. De raadsleden zijn sociaal bewogen en bevlogen. Tegelijkertijd heeft zij de neiging om
vooral de uitvoering door het college te controleren en onvoldoende te sturen op hoofdlijnen, te
sturen vanuit haar kaderstellende rol. Dat heeft deels te maken met het gegeven dat de stappen zoals
weergegeven in het besliskader, onvoldoende zuiver en bewust zijn doorlopen in de casus van
Aquapark Keerpunt. Het college heeft de raad daarmee niet optimaal in de positie gebracht om
kaders te stellen aan de hand van een uitgewerkt ontwerp. De raad heeft echter daar ook niet op
gestuurd.
De besluitvorming is gebaseerd op de noodzaak om te bezuinigen. Die bezuinigingsopdracht is
voortvarend opgepakt, concluderen de onderzoekers. Voor het 25-meter bad zijn de voorwaarden
gesteld dat het, destijds, huidige voorzieningenniveau tegen betaalbare prijzen van het
doelgroepzwemmen moest worden bewerkstelligd. De enige voorwaarde die de raad heeft gesteld,
voor de verkoop van het buitenbad is dat het zwembad in de zomer open moest zijn gedurende 8
weken, in- en rondom de zomervakantie.
3. Waren de voorwaarden in dit geval helder geformuleerd? Zijn deze goed nagekomen en zijn deze
voldoende geborgd voor de toekomst?
Uit de discussie met een aantal leden van de gemeenteraad, de onderzoekers en de
rekenkamercommissie bleek dat er over de openstelling tijdens de zomermaanden, geen eenduidig
besluit was genomen. De zomerperiode was niet exact geformuleerd. Daardoor was er verschil van
mening over de invulling ervan tussen een deel van de raad en het college.
4. Is de raad volledig, tijdig en correct geïnformeerd en was de raad alert en kritisch genoeg?
De onderzoekers schrijven daarover op bladzijde 14 van het rapport van bevindingen: Uit de
reconstructie van de besluitvorming in hoofdstuk 4 blijkt dat de raad zodanig is geïnformeerd dat
besloten kon worden tot verkoop van Aquapark Keerpunt. Op de informatievoorziening kwam kritiek
toen de tijdelijke problemen ontstonden bij Poolschool H2O. Dit was mede aanleiding om een extra
raadsvergadering bijeen te roepen op 30 maart 2015. De raad is daarna van elke ontwikkeling
middels brieven op de hoogte gebracht.
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Het onderzoek
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
Wat zijn de effecten van het privatiseringsbeleid van de gemeente Zoetermeer op basis
van de praktijkervaringen bij de cases Het Keerpunt en SBU en welke lessen zijn hieruit te
trekken?
Deze hoofdvraag is onderverdeeld in de volgende subvragen:
1

2

3
4
5
6

Heeft de gemeente beleid geformuleerd met betrekking tot de privatiseringen?
 Wat was het oogmerk van de privatiseringen?
 Is dit bereikt?
Zijn er voorwaarden gesteld met betrekking tot de privatiseringen?
 Waren deze helder geformuleerd?
 Zo ja, zijn deze nagekomen?
 Zijn ze geborgd voor de toekomst?
Zijn de personele afspraken geëffectueerd?
Wat zijn de effecten van de privatiseringen voor de bewoners /bedrijven?
Is de raad in alle stadia van de privatiseringen tijdig en volledig geïnformeerd?
Was de raad alert en kritisch genoeg?

Het onderzoek is in de periode juli 2015-november 2015 uitgevoerd door het bureau BMC. Het
onderzoek is uitgevoerd door middel van documentstudie en interviews. Het rapport van
bevindingen bevat de resultaten van het onderzoek.
In december 2015 is het rapport aangeboden voor ambtelijk wederhoor. Dit heeft geleid tot een
nader gesprek tussen vertegenwoordigers van het ambtelijk apparaat en van de
rekenkamercommissie in februari 2015. Dit overleg heeft geresulteerd in enige aanpassingen van het
rapport van bevindingen.

Conclusies
1
De gemeente Zoetermeer heeft geen doelbewust privatiseringsbeleid
De privatiseringen pasten in een zakelijke afweging vanuit een bezuinigingsdiscussie. Het oogmerk
van de privatisering van Aquapark ’t Keerpunt en SBU was een bezuiniging. De bezuiniging bij ’t
Keerpunt is € 200.000 per jaar en bij SBU € 704.000.
2
Er zijn voorwaarden met betrekking tot de privatiseringen gesteld
De raad heeft bij de voorgenomen verkoop van Aquapark ‘t Keerpunt op 21 november 2011 als
voorwaarde gesteld dat een recreatieve zwem- en openluchtfunctie en mogelijkheid voor
verenigingszwemmen behouden zou worden. Verder is besloten de grond in erfpacht uit te geven.
Op 15 juli 2013 verbond de raad bij het besluit tot verkoop van het 25-meterbad voorwaarden,
namelijk dat het huidige voorzieningenniveau zou worden behouden. Er moest overleg komen
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om voor ZoetermeerPas-houders het zwemmen in het buitenbad tegen gereduceerd tarief mogelijk
te maken.Het buitenbad van Aquapark ‘t Keerpunt moet open zijn gedurende 8 weken in en rondom
de zomervakantie.
Met betrekking tot de SBU heeft de raad, (d.d. 28 juni 2011), randvoorwaarden gesteld en bepaalt
dat er een ‘go-no go moment’ zou zijn. De randvoorwaarden:
 er voor zorgen dat de werkomstandigheden, -voorwaarden van de huidige medewerkers van
de afdeling SBU gedurende 5 jaar onveranderd blijven;
 er voor zorgen dat het onderhoudsniveau in de stad, de alertheid van reageren op
calamiteiten e.d. ten minste gelijk blijft;
 er voor zorgen dat zo veel als mogelijk wordt bijgedragen aan de bezuinigingsopgave;
 er voor zorgen dat aan de raad een go/no-go-beslissing kan worden voorgelegd;
 een voorstel aan de raad voor te leggen omgeven met zo veel mogelijk “zekerheden.
3
De personele afspraken zijn geëffectueerd
Hier is een groot verschil waarneembaar tussen beide cases. Bij de SBU (een bezuiniging vanuit
bedrijfsvoering) heeft de nadruk gelegen op het personeel, bij Aquapark Keerpunt heeft de raad dit
onderdeel veel minder aandacht gegeven. Daarmee verband hield dat vanwege de veranderingen
voor de drie zwembaden een reorganisatie is doorgevoerd, waardoor de verkoop van het Aquapark
Keerpunt geen directe consequenties had voor het zwembadpersoneel.
4
De effecten van de privatiseringen voor de bewoners en bedrijven zijn in beeld
De directe effecten van verkoop van Aquapark Keerpunt zijn voor inwoners en de zwemverenigingen
aanzienlijk geweest, vanwege de tijdelijke problemen die ontstonden toen Poolschool H2O zijn
verplichtingen niet nakwam. Daarnaast is de openstelling van het buitenbad vanaf 2013
teruggebracht tot 10 weken en vanaf 2014 tot 8 weken, waarvan 6 weken tijdens de schoolvakantie.
De kwaliteit van de buitenruimte (groen en grijs) in Zoetermeer is niet significant gewijzigd.
5
Informatievoorziening aan de raad was in grote mate toereikend
De raad heeft zich tijdens en na de besluitvorming in beide cases bijzonder betrokken en
verantwoordelijk opgesteld. De raadsleden zijn sociaal bewogen en bevlogen. Tegelijkertijd heeft zij
de neiging om vooral de uitvoering door het college te controleren en onvoldoende te sturen op
hoofdlijnen, te sturen vanuit haar kaderstellende rol. Dat heeft deels te maken met het gegeven dat
de stappen zoals weergegeven in het besliskader, onvoldoende zuiver en bewust zijn doorlopen in de
casus van Aquapark Keerpunt. Het college heeft de raad daarmee niet optimaal in de positie
gebracht om kaders te stellen aan de hand van een uitgewerkt ontwerp. De raad heeft echter daar
ook niet op gestuurd.
Uit de reconstructie van de besluitvorming in hoofdstuk 4 blijkt dat de raad zodanig is geïnformeerd
dat besloten kon worden tot verkoop van Aquapark Keerpunt. Op de informatievoorziening kwam
kritiek toen de tijdelijke problemen ontstonden bij Poolschool H2O. Dit was mede aanleiding om een
extra raadsvergadering te organiseren op 30 maart 2015. De raad is daarna van elke ontwikkeling
middels brieven op de hoogte gebracht. De besluitvorming is, mede door de financiële druk, snel en
voortvarend opgepakt.
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De raad had op onderdelen kritischer en alerter moeten zijn
De gemeenteraad zou kaders moeten stellen voor de uitvoering door het college. In de praktijk blijkt
echter dat de grens tussen kaderstelling en controle niet zo duidelijk is. Dat wordt mede beïnvloed
door de voorstellen die door het college aan de gemeenteraad worden uitgebracht. Als de
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gemeenteraad instemt met deze voorstellen, heeft de gemeenteraad formeel kaders gesteld. Als de
raad aan de hand van een besliskader de uitgangspunten voor een dergelijke privatisering vastlegt,
stelt de raad kaders op hoofdlijnen.

Door deze uitgangspunten in samenspraak met het college in te vullen, vervalt de noodzaak in een
latere fase op details te sturen en komt het college in de positie binnen de kaders naar de beste
oplossingen te zoeken. In dit verband valt het aan te bevelen voor toekomstige privatiseringen een
algemene nota op te stellen met kaders en uitgangspunten.
In de casus van het zwembad kwam tijdens de discussie met de raadsleden het dilemma waar de
raadsleden voor stonden aan de orde. De gemeente privatiseert een zwembad, maar als er iets niet
goed gaat, worden de raadsleden daarop aangesproken. Dat leidt tot een bepaalde spanning. De
gemeenteraad wil eigenlijk dat het blijft zoals het was, alleen goedkoper, want het is immers nu in
private handen.
In het rapport Ondersteuning van verenigingssport in Zoetermeer uit 2013 werd aangetoond dat
sportvoorzieningen nagenoeg altijd (fors) gesubsidieerd moeten worden om te kunnen bestaan.
Uitzonderingen zijn voorzieningen voor golf, tennis en fitness. Een zwembad kan alleen met
financiële steun van de gemeente bestaan. Ook als het geprivatiseerd is. Die steun kan bestaan uit
een bijdrage in de aanschafkosten doordat het zwembad beneden de kostprijs wordt verkocht, uit
een bijdrage in de exploitatiekosten of een combinatie daarvan. Naar het oordeel van de
rekenkamercommissie heeft de raad zich dat onvoldoende gerealiseerd.

Aanbevelingen
Voor de gemeenteraad:
1
2
3

Maak bij het proces van privatisering onderscheid tussen de verschillende rollen die de
gemeente bij het privatiseringsproces heeft.
Zorg voor borging van de overblijvende gemeentelijke taken bij privatisering.
Stel als gemeenteraad eenduidige kaders waarbinnen het college dient te opereren.

Voor het college van B&W en de gemeenteraad:
4

Ad 1

Stel een besliskader op voor toekomstige besluitvorming ten aanzien van privatisering
om de kwaliteit en de inzichtelijkheid van de besluitvorming en het
besluitvormingsproces te vergroten.

Aan de ene kant is de gemeente de partij die een voorziening afstoot of verkoopt. Aan de
andere kant is de gemeente verantwoordelijk voor een gekozen niveau van voorzieningen
in de gemeente
Bij het privatiseren of uitbesteden van taken, moet de gemeente een positie innemen als
het gaat om marktordening. De actuele discussie over de zwembaden vormt daar een
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voorbeeld van. De exploitant van het 25-meter bad van ’t Keerpunt wijst in dat opzicht op
de scheve marktverhoudingen: het Zweminstituut kan leerlingen ontvangen met de
Zoetermeercheque, terwijl ’t Keerpunt dat niet kan. . Eerlijke concurrentie is bij
privatiseringen een noodzakelijke voorwaarde.
Ad 2

Als een privatisering tot gevolg heeft dat de gemeente bepaalde gemeentelijke taken niet
meer zelf uit gaat voeren, moet geborgd worden dat die taken op het door de gemeente
gewenste niveau blijvend worden uitgevoerd.
Bij een privatisering moet ook bewust gedacht worden over het verlies van kennis en
expertise als taken of diensten geprivatiseerd worden. Ervaring met het werkveld gaat mee
met de mensen naar de nieuwe organisatie (parels gaan verloren). Bij de gemeente moet
vanuit professioneel opdrachtgeverschap een zekere mate van expertise behouden blijven
om op de gewenste kwaliteit en resultaten te sturen.

Ad 3

De gemeenteraad zou eenduidige kaders moeten stellen voor de uitvoering door het
college. In de praktijk blijkt echter dat de kaderstelling regelmatig niet zo verloopt,
waardoor controle niet zo eenvoudig is. In de casus van het zwembad is gebleken dat de
openstelling van Aquapark ’t Keerpunt in de zomermaanden wel is besproken, maar dat er
niet op een eenduidige wijze is vastgelegd welke periode hiermee exact werd bedoeld.

Ad 4

Besluitvorming over privatiseren van overheidsdiensten en verkoop van ‘publieke
goederen’ is een complexe aangelegenheid. Ook in Zoetermeer heeft het ontbroken aan
besliskaders waaraan ambtelijke diensten, bestuurders en gemeenteraadsleden houvast
kunnen hebben. Geen blauwdruk, maar een leidraad. Om keuzemogelijkheden en
consequenties ordelijk en beredeneerd tegen het licht e houden. Om zo de kwaliteit en
gedegenheid van de besluitvorming te vergroten. Daarbij hoort een integrale afweging
vanuit juridische, financiële, politiek-bestuurlijke, maatschappelijke kaders (de vier
kernvragen van beleid).
In de casus van de SBU is In de overlegvergadering tussen OR en bestuurder (10 dec 2012)
is gesproken over het maken van een gedegen checklist (van, in dit geval, documenten)
welke beschikbaar moeten zijn voor de OR in geval van uitplaatsing en/of verzelfstandiging.
De rekenkamercommissie adviseert dergelijke documenten ook aan te bieden aan de
gemeenteraad, het college van B en W en de organisatie als normenkader en leidraad.
Daardoor kan een ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage leveren
aan de inhoud en het proces. In bijlage 1 is hiertoe een aanzet gedaan.
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Onderwerp: Bestuurlijke reactie op het rapport 'Leren van privatiseren'

Uw kenmerk

Ons kenmerk
SB/ST/2016/4126

Geachte leden van de rekenkamercommissie,

Het college heeft met waardering kennis genomen van het rapport 'Leren van privatiseren,
onderzoek naar het privatiseringsbeleid van de gemeente Zoetermeer. Tevens spreken wij
onze waardering uit voor de gedegenheid waarmee dit onderzoek is uitgevoerd. Het betrof
zeker geen standaard onderzoek. Zowel de privatisering van Stadsbeheer Uitvoering als de
verkoop van Aquapark 't Keerpunt zijn complex en van groot politiek belang. Mede
daardoor is sprake van een langdurig proces van voorbereiding en besluitvorming.

Onderstaand treft u een korte reactie aan op de vier aanbevelingen.

Aanbevelingen
Voor de gemeenteraad:
1. Maak bij het proces van privatisering onderscheid tussen de verschillende rollen
die de gemeente bij het privatiseringsproces heeft.
2. Zorg voor borging van de overblijvende gemeentelijke taken bij privatisering.
3. Stel als gemeenteraad eenduidige kaders waarbinnen het college dient te
opereren.

Voor het college van B&W en de gemeenteraad:
4. Stel een besliskader op voor toekomstige besluitvorming ten aanzien van
privatisering om de kwaliteit en de inzichtelijkheid van de besluitvorming en het
besluitvormingsproces te vergroten.
Reactie college
Privatiseringen zijn complexe aangelegenheden. Het college wil daarom graag lering
trekken uit de praktijkervaring van de onderzochte cases en de conclusies van het
onderzoek.
Het college neemt de aan haar gerichte aanbeveling over om, in het derde kwartaal van
2016, een besliskader op te stellen voor toekomstige besluitvorming ten aanzien van
privatisering.

Bijlagen

De door de rekenkamercommissie aangedragen voorzet (bijlage 1 bij het rapport) zal
daarbij als uitgangspunt worden genomen. Daarnaast zullen ook de ervaringen van de
betrokken afdelingen worden meegenomen, evenals de checklist verbonden partijen en
de handreiking professioneel opdrachtgeverschap (uit het 213a onderzoek naar de
ODH).
Met het opstellen van een besliskader privatiseringen zullen toekomstige privatiseringen
meer éénduidig kunnen worden opgepakt en het stelt het college in staat om de raad
optimaal in positie te brengen om zowel de kaderstellende (op hoofdlijnen) als de
controlerende rol te vervullen.
Na bespreking van het onderzoek 'Leren van privatiseren' in de raad zal het college in
overleg met de raad de verdere uitwerking van het besliskader privatiseringen ter hand
nemen, zodat ook de door de raad overgenomen aanbevelingen daarin een plek krijgen.
Het college stelt voor met de raad in gesprek te gaan over de invulling van de
kaderstellende rol.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
De secretaris,
de buree

Drs. H.M.M. Koek

ter

