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Datum: 29 aprii 2015 Nr. 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan; 
Onderwerp: Sportfondsen Nederland voorkeurskandidaat exploitatie zwembad De Stok 
Bijlage: 

Inleiding 
Het college heeft 27 mei 2014 besloten te starten met een openbare aanbesteding van de exploitatie 
van zwembad De Stok. De selectiefase heeft vier geïnteresseerde marktpartijen opgeleverd. Inmiddels 
zijn de vier inschrijvingen beoordeeld op prijs en kwaliteit en heeft de beoordelingscommissie zijn 
advies gegeven aan de gunningcommissie zijnde het college. Het college heeft het advies van de 
beoordelingscommissie overgenomen en heeft aldus een voorkeurskandidaat aangewezen. In de 
raadsvergadering van 25 maart jl. is door wethouder Lok de toezegging gedaan de raad te informeren 
over het resultaat van de beoordelingsfase en de raad in de gelegenheid te stellen eventuele wensen 
en bedenkingen kenbaar te maken. 

Doel 
De raad middels een raadsmededeling: 

a) mede te delen dat Sportfondsen Nederiand de voorkeurskandidaat van het college is inzake 
de aanbesteding van de exploitatie van zwembad De Stok; 

b) in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college inzake 
het voornemen om de exploitatie van zwembad De Stok te gunnen aan Sportfondsen 
Nederland. 

Informatie 
Op 28 november 2014 is via een aanbestedingsleidraad de opdracht openbaar gemaakt inzake het 
beheer en exploitatie van zwembad De Stok. Daarbij werden minimumeisen, uitgangspunten en 
randvoonwaarden gesteld. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van 'veiligheid' waarbij is vastgelegd dat de 
exploitant verantwoordelijk is voor het naleven van alle wettelijke voorschriften en regelgevingen op het 
gebied van hygiëne, veiligheid en toezicht in het zwembad. Een ander uitgangspunt is dat de exploitant 
vrij is om te bepalen hoeveel formatie zij nodig heeft voor de exploitatie van het zwembad. Daarbij geldt 
dat, indien noodzakelijk, onder regie van de gemeente door Zwembad De Stok Exploitatie BV een 
reorganisatieplan wordt opgesteld en uitgevoerd. 

Vier marktpartijen hebben op basis van de aanbestedingsleidraad een aanbieding gedaan. De vier 
aanbiedingen zijn beoordeeld op de criteria 'prijs' (wegingsfactor: 60%) en 'kwaliteit' (wegingsfactor: 
40%). De beoordeling op het criterium 'prijs' werd bepaald door de door de inschrijver geraamde 
inschrijfsom. Het criterium 'kwaliteit' kende de volgende subgunningscriteria: 

1. Algemene opzet exploitatie en beheer 
2. Financiële onderbouwing 
3. Lokale meerwaarde en levendigheid 
4. Samenwerking met gebruikersgroepen 
5. Onderhoud. 

De score op 'kwaliteit' moest minimaal 60 punten (van de 100) bedragen om voor gunning in 
aanmerking te komen. 

Op basis van de totaalscores is door de beoordelingscommissie (bestaande uit vertegenwoordigers 
van de gemeente en externe deskundigen) de inschrijving van Sportfondsen Nederiand als 'beste' 
beoordeeld met een totaal puntenaantal van 92,34 (op een score van maximaal 100) ten opzichte van 
de op-een-na-beste inschrijving met een puntenaantal van 16,94. Sportfondsen Nederiand biedt naar 
oordeel van de beoordelingscommissie de hoogste kwaliteit en de laagste prijs. 



De beoordelingscommissie is van mening dat de inschrijving van Sportfondsen Nederland een 
compleet en duidelijk verhaal behelst met een heldere visie op de organisatorische structuur, het 
personeelsbeleid, waarborging van de continuïteit en duurzaamheid van de bedrijfsvoering, uitgewerkt 
in een specifieke aanpak voor zwembad De Stok en SIVIART geformuleerde doelstellingen. 

Verder is de beoordelingscommissie van mening dat Sportfondsen Nederiand een transparante 
onderbouwing van de meerjaren exploitatiebegroting geeft met een duidelijk verhaal over 
risicobeheersing c.q. flexibiliteit bij tegenvallende resultaten. De visie en aanpak op het versterken van 
de lokale meen/vaarde en het verbeteren van de levendigheid in het zwembad is uitgebreid. 
Sportfondsen Nederiand heeft veel geïnvesteerd in het leggen van lokale contacten waarbij ook is 
geïnvesteerd in het leggen van (eerste) contacten met gebruikersgroepen. Sportfondsen Nederiand 
heeft een duidelijke visie en aanpak hoe samenwerking met zwemvereniging Hieronymus en anderen 
stakeholders te versterken. Volgens de beoordelingscommissie geven de visie, aanpak en het 
meerjaren onderhoudsplan meer dan voldoende vertrouwen dat het onderhoud (als risicodragend 
onderdeel van de exploitatie) bij deze partij in goede handen is. 

Vervolg (procedure) 
Het college stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college 
inzake het voornemen om de exploitatie van zwembad De Stok te gunnen aan Sportfondsen 
Nederland. Omdat de aanbestedingsrichtlijnen geen mogelijkheid bieden tot aanpassing van het 
oordeel van de beoordelingscommissie kan het college op basis van eventuele wensen en 
bedenkingen in deze geen andere voorkeurskandidaat aanwijzen. Het college zal na het horen van 
eventuele wensen en bedenkingen van de raad een besluit nemen over al dan niet gunnen. Gevraagd 
wordt eventuele wensen en bedenkingen uiteriijk tijdens de raadsvergadering van 10 juni 2015 te uiten. 

Wanneer het college besluit tot het gunnen van het beheer en de exploitatie van zwembad De Stok aan 
Sportfondsen Nederiand dan is de planning als volgt (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen): 

16 juni: college neemt besluit over vooriopige gunning 
16 juni - 6 juli: bezwaartermijn afgewezen marktpartijen 
medio juli (indien geen bezwaren zijn ingediend door afgewezen marktpartijen): definitieve 

gunning d.m.v. ondertekenen huur- en exploitatieovereenkomst 
4^ kwartaal 2015: overdracht exploitatie 

NB: zoals al eerder in de beantwoording van raadsvragen m.b.t. het aanbestedingstraject aangegeven 
is Zwembad De Stok Eigendom BV thans de enige partij die formeel gezien de exploitatie van 
zwembad De Stok mag gunnen. Met de directeur van Zwembad De Stok Eigendom BV is afgesproken 
dat vóór 16 juni geregeld is dat het college met instemming van de Eigendom BV een rechtmatig 
besluit kan nemen over gunning. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 

l-loogachtend, 
Burgeqieester en wethouders van Roosendaal, 
Na 

bad De Stok Eigendom BV, 


