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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Het college heeft op 20 maart jl. ingestemd met de opdrachtomschrijving voor de 
Businesscase Beheer- en exploitatieorganisatie Albrandswaard. Met deze memo 
informeren wij u over de Businesscase.  
 
Businesscase 
De Businesscase behelst een onderzoek naar de visie op het onderbrengen van het 
bestaand maatschappelijk vastgoed (gemeentelijke accommodaties) in een beheer- en 
exploitatieorganisatie. In het onderzoek worden een aantal scenario’s meegenomen 
om te komen tot de visie. Dit zijn in elk geval:  

- Stichting BERA; 
- Sportstichting Albrandswaard; 
- Overheids-bv; 
- Sportbedrijf; 
- Gedeeltelijk of geheel afstoten van het maatschappelijk vastgoed; 
- Wijkondernemingen/ social enterprices.  

 
Daarnaast is de (externe) opdrachtnemer vrij om andere scenario’s aan te dragen.  
 
Planning 
Het onderzoek is opgeknipt in verschillende fases. Per fase vindt besluitvorming plaats 
door, hetzij het college, hetzij de gemeenteraad. Voor het onderzoek zijn de eerste drie 
fases van belang: 

- De iniatieffase loopt van februari jl. t/m april 2012; 
- De definitiefase loopt van april t/m juli 2012; 
- De ontwerpfase loopt van juli t/m september 2012 
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Vervolg 
De gemeenteraad wordt op verschillende momenten betrokken bij de uitvoering van de 
Businesscase. Dit vindt plaats via het BOB-model.  
 
In de (geplande) opiniërende carrouselvergadering d.d. 17 september 2012 wordt een 
keuze gemaakt voor de best passende optie voor het beheer van het maatschappelijk 
vastgoed. Daarna kan de volgende fase van start gaan.  
 
In deze voorbereidingsfase wordt de definitieve keuze voor de beheer- en 
exploitatieorganisatie uitgewerkt. Het definitieve ‘go/ no-go’ moment wordt verwacht 
begin 2013.  
 
In de bijlage treft u de opdrachtomschrijving aan voor de Businesscase. Daarin is op 
meer detailniveau het een en ander uitgewerkt.  
 
Mocht u verder vragen hebben, dan horen wij graag van u.  
 
Met vriendelijke groet,  
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris,         de burgemeester,  

   
Hans Cats         mr. Harald M. Bergmann 
  
 
 
 



Opdrachtomschrijving Businesscase  

Beheer- en exploitatieorganisatie Albrandswaard   

Datum 20 februari 2012 
 

Wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Een visie op het onderbrengen van het bestaand maatschappelijk vastgoed 
(gemeentelijke accommodaties) in een beheer- en exploitatieorganisatie. De gemeente 
wil door het behoud van het eigendom van de grond onder de accommodatie (dus niet 
de accommodaties zelf) en een meerderheidsaandeel in de toekomstige organisatie, op 
strategisch niveau sturen op haar maatschappelijke doelstellingen.  
 
De doelen van het onderbrengen van de gemeentelijke accommodaties in een beheer- 
en exploitatieorganisatie zijn: 

- Realisatie van de clustering van accommodaties in multifunctionele 
accommodaties passend bij de Toekomstvisie en structuurvisie Albrandswaard 
2025; 

- De organisatie en exploitatie van deze accommodaties bedrijfsmatig aan te 
kunnen pakken;  

- Accommodatie en organisatie gericht op flexibiliteit, inventiviteit en innovativiteit 
(inspelen op kansen); 

- Clustering van accommodaties wil zeggen: samenwerking tussen diverse 
complementaire locaties, niet een concentratie tot één complex; 

- (Commerciële) investeerders te laten participeren in de realisatie, exploitatie en 
beheer van de accommodaties.  

- Als gemeente regie houden op het behalen van de maatschappelijke 
doelstellingen uit het Collegeprogramma. 

 
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Voor het bepalen van de visie moeten de opties voor een dergelijke beheer- en 
exploitatieorganisatie worden uitgewerkt. In elk geval moeten onderstaande opties 
worden uitgewerkt: 

- Stichting BERA; 
- Sportstichting Albrandswaard; 
- Overheids-bv; 
- Sportbedrijf; 
- Gedeeltelijk of geheel afstoten van het maatschappelijk vastgoed; 
- Wijkondernemingen; 
- Social enterprices. 
 

Daarbij moet in elk geval, per optie, de volgende punten worden uitgewerkt: 
- voor- en nadelen; 
- de financiële gevolgen zoals btw-voordeel, aandelen etc.; 
- bestuurlijke/ politieke aspecten; 
- beheersmatige aspecten; 
- mogelijke personele gevolgen; 
- sturingsmogelijkheden; 
- evt. risico’s. 

 
Door het uitwerken van de verschillende opties wordt het mogelijk om, stapsgewijs,  
een keuze te maken voor een toekomstige beheer- en organisatieorganisatie. 
  
Het eindresultaat is het besluit om een dergelijke organisatie op te richten en te 
implementeren.  
 
In de planning is per fase opgenomen welke resultaat wordt behaald.   
 



Waarom is het 
nodig? (probleem) 

Het op afstand plaatsen van het maatschappelijk vastgoed en de ontwikkeling van een 
dergelijke beheer- en exploitatieorganisatie is één van de onderwerpen die voortvloeien 
uit de Toekomstvisie Albrandswaard 2025.  
 

Waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

De Toekomstvisie Albrandswaard 2025 wordt, naar verwachting, 2 april 2012 in de 
gemeenteraad behandeld. Deze opdracht is een uitvloeisel van de Toekomstvisie.   

Waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 

- De ontwikkeling van de nieuwe binnensportaccommodatie ‘polder 
Albrandswaard’, cq ‘Deltaterrein’, cq ‘NRIJ-gebied’ loopt (gedeeltelijk) parallel 
aan dit project. Dit kan de eerste accommodatie zijn die wordt gerealiseerd, 
beheerd en geëxploiteerd door de organisatie.  

- Een clustering van de gemeentelijke accommodaties in Rhoon (Omloopseweg, 
gymzalen, sporthal Rhoon, diverse maatschappelijke functies) en ook 
Poortugaal behoort tot de mogelijkheden.   

- Nagegaan dient te worden of de visie op BAR-niveau opgepakt moet worden. 
In elk geval speelt in Barendrecht een soortgelijk vraagstuk. Barendrecht wil 
ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de beste wijze van exploiteren 
van de gemeentelijke (sport)accommodaties. Wellicht kan gezamenlijk (geheel 
of gedeeltelijk) worden opgetrokken, als dat wenselijk is.  

      Uitgangspunt bij de BAR-samenwerking is dat wat door burgers en/of lokale  
      organisaties kan worden opgepakt, lokaal moet worden geïnitieerd en niet in  
      BAR-verband.   
- De rol van het maatschappelijk middenveld (bv. Sportstichting Albrandswaard, 

SWA, kinderopvangorganisaties, woningstichting e.a.) en adviesorganen in het 
project.  

 
Planning 1. Initiatieffase: 

- Bespreken opdrachtbeschrijving stafoverleg                                    feb. 2012 
- Vaststellen opdrachtbeschrijving college                                          20 maart  
- Uitbesteding onderzoek externe partij                                              maart/ april 
- Memo ad raad informeren over opdrachtomschrijving                     in overleg             
                                                                                                                griffie  

 
2. Definitiefase: 

- Opstellen projectplan                                                                        april/ mei 
- Bespreken projectplan stafoverleg                                                    14 mei 
- Vaststellen projectplan (incl. kredietaanvraag                                   29 mei  
       en communicatieplan) college 
- Vaststellen projectplan (incl. kredietaanvraag                                   2 juli 
       en communicatieplan) raad                      

 
3. Ontwerpfase: 

- Globaal uitwerken verschillende opties voor beheer- en                   juli/ aug. 
exploitatieorganisatie 

- 1e inloopavond geïnteresseerden                                                     wk. 32 of 33 
- Bespreken keuze best passende optie stafoverleg                          20 aug.                           
- Vaststellen keuze voor best passende optie college                        28 aug. 
- Opiniërende carrousel                                                                      17 sept. 

 
4. Voorbereidingsfase: 

- Uitwerken keuze voor beheer- en exploitatieorganisatie                   okt./ nov. 
- 2e inloopavond geïnteresseerden                                                      wk. 46 of 47 
- Bespreken def. keuze voor beheer- en                                              26 nov.  

exploitatieorganisatie stafoverleg  
- Vaststellen def. keuze voor beheer- en                                              11 dec.    
      exploitatieorganisatie college 
- Vaststellen def. keuze voor beheer- en                                               jan. 2013     
      exploitatieorganisatie raad                                                                    

 



5. Uitvoeringsfase: 
- Implementatie beheer- en exploitatieorganisatie                                 feb. 2013 
- Start beheer- en exploitatieorganisatie                                                aug. 2013 

 
6. Evaluatiefase: 

- Evaluatie beheer en exploitatieorganisatie                                          jan. 2015  
 

Wie doet er mee? 
(participatie) 

Projectteam: 
- Quido Maas  
- Paul Rijken  
- Theo van Vught  
- Femke de Pijper 
- Externe adviseur 

 
Klankbord (op afroep): 

- Financieel adviseur 
- Juridisch adviseur 
- P&O adviseur 
- Communicatie adviseur 

 
Klankbord bestuurlijk: 

- Mieke van Ginkel (bestuurlijk trekker) 
- Raymond van Praag 
- Bert Euser 
 

Informeren overheden: 
- Barendrecht 
- Ridderkerk 

 
Klankbordgroepen: 

- Sportstichting Albrandswaard  
- Database Deskundige burgers 

 
Raad: 

- Afhankelijk van de fase van het project 
 

Vervolg Na invoering van de beheer- en exploitatieorganisatie is het denkbaar dat ook de 
realisatie (incl. opstellen PvE, bestek etc.) van nieuwe accommodaties in opdracht van 
de organisatie plaats gaat vinden.  

Wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

De kosten voor het maken van de visie worden geraamd op € 18.000,- excl. BTW en 
exclusief ambtelijke uren. De kosten van het onderzoek worden opgevoerd als 
onderdeel van de uitvoeringsplannen van de Toekomstvisie 2025. Hiervoor ontvangt u 
separaat een voorstel.   
 
De ambtelijke urenbesteding is afhankelijk van de fase waarin het onderzoek zich 
bevindt. Globaal wordt er vanuit gegaan dat de projectleider (Femke de Pijper) vier uur 
in de week kwijt zal zijn en de overige projectgroepleden gemiddeld twee uur in de 
week. De klankbord wordt op afroep ingezet en zal per bijeenkomst gemiddeld vier uur 
kwijt zijn (twee uur voorbereiding, twee uur vergadering).  
 
Gezien de verwachte kosten volstaat een enkelvoudige onderhandse aanbesteding. 
Maar omdat wij het waardevol vinden om een paar wegingsfactoren mee te nemen, 
volgen wij de route van een meervoudige onderhandse aanbesteding. Daarbij worden 
vier partijen uitgenodigd te offreren:  

- Synarchis 
- Drijver en Partners 
- Convisie 
- Stipo  

 
De offertes worden beoordeeld op inzicht & ervaring met: 



- Visie van de organisatie op onze keuze en eventuele eigen innovatieve ideeën 
(relevante ontwikkelingen en trends betrekken); 
- Inhoudelijke kwaliteit (goede inhoudelijke analyse van de opgave); 
- Procesmatig (goede procesmatige analyse van de opgave & (bewezen) kwaliteit 
creëren voor maatschappelijk en politiek draagvlak); 
- Inzicht in de opzet van de eindrapportage/eindproducten (kan als bijlage toegevoegd 
worden aan het plan van aanpak); 
- Uitgebreide planning met geplande activiteiten (voldoende capaciteit en kennis om 
binnen relatief korte tijd een goed product te leveren); 
- Budget. 
 

Heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Dit is een voortvloeisel uit de Toekomstvisie 2025. Bestuurlijk is er draagvlak voor de 
opstelling van een visie voor een beheer- en exploitatieorganisatie in Albrandswaard.  
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