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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het 
due diligence onderzoek bij de Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (hierna SSRT). 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport 
en het rapport ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 
Toelichting 
In mei 2020 heeft de SSRT de gemeente Tubbergen aangeschreven, waarbij de SSRT aangeeft dat het haar 
niet meer lukt om tot een structureel sluitende begroting te komen. Tot en met 2018 slaagde de SSRT erin 
om jaarlijks zwarte cijfers te schrijven. Echter in 2019 was er sprake van een tekort van € 49.000,-.  
Op basis van de meerjarenbegroting van mei 2020 verzoekt de SSRT de gemeente om een structurele 
verhoging van € 50.000,- voor de subsidie voor het zwembad. Ten aanzien van de sporthal geeft de SSRT 
aan dat eveneens voor € 50.000,- aan maatregelen nodig zijn om de exploitatie sluitend te krijgen. 
 
De Stichting Sport en Recreatie Tubbergen voert op gebied van sport en bewegen een breed scala aan 
activiteiten uit en is een belangrijke speler in het sportveld van de gemeente Tubbergen. Bij de analyse van 
de cijfers en het in beeld brengen van oplossingsrichtingen zijn drie partijen in beeld: SSRT, de gemeente en 
de gebruikers (de verenigingen die gebruik maken van de sporthal en de zwembad bezoekers). 
Door middels een due diligence onderzoek de problematiek en de oplossingsvarianten in beeld te brengen is 
beoogd niet alleen de kale financiële cijfers in beeld te brengen, maar ook andere aspecten zoals het 
verhaal achter de cijfers, regionale ontwikkelingen en de inbreng van de gebruikers. 
In overleg met SSRT is besloten om de problematiek en de oplossingsvarianten in de vorm van een 
zogenaamd due diligence onderzoek in beeld te brengen, waarvan de uitkomsten in bijgevoegd rapport zijn 
opgenomen. 
 
De aanbevelingen omvatten in hoofdlijnen: 

 Geen extra gemeentelijke subsidie voor zowel zwembad als sporthal 

 Inzetten op verduurzaming van Sportcentrum De Vlaskoel 

 Evalueren en aanpassen huurcontract sporthal De Vlaskoel 

 Onderzoek naar exploitatie- en beheersvorm sporthal De Vlaskoel 

 Marktonderzoek naar wensen en behoeften onder inwoners van de gemeente Tubbergen 

 Evalueren en herijken van de samenwerking tussen gemeente en Stichting Sport en Recreatie 

Tubbergen 

 



 
Vanwege de tijdsspanne waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden zijn de huidige ontwikkelingen ten 
aanzien van fors stijgende energielasten niet meegenomen in het onderzoek. 
 
Vanwege de grote hoeveelheid bedrijfsgegevens die het onderzoeksrapport bevat wordt deze op verzoek 
van de Stichting Sport en Recreatie Tubbergen niet openbaar gemaakt en voor uw raad ter inzage gelegd bij 
de griffie. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


