DORDRECHT

Aan

Gemeentebestuur

de gemeenteraad

spuibouievard 300

3311 GR DORDRECHT

Datum
Ons kenmerk
Begrotingsprogramma
Betreft

15 februari 2011
MO/514822
Sport en recreatie
afrondend krediet Sportbouievard

Samenvatting
De Sportbouievard Is medio 2010 opgeleverd en sinds augustus gefaseerd in gebruik
genomen. Nu, zoals In eerdere bestuursrapportages is aangegeven, alle meer- en
minderwerkposten zijn verrekend volgt nu de eindafrekening.
Het totale krediet bedraagt € 54.921.000,-. Bij de uitwerking van diverse
inrichtingsonderdelen is in een aantal gevallen sprake geweest van aanvullende
Investeringen. Deze aanvullende investeringen hebben met name plaatsgevonden bij
de toegangscontrole, bezoekersregistratie en beveiliging en enkele extra
functionaliteiten van het zwembad. Bovendien is het binnen het project telkens de
bedoeling geweest om een aantal inrichtingselementen te financieren door middel
van sponsoring, hetgeen nog niet geëffectueerd is.
De meerkosten bedragen € 1.300.000,—.
Daarnaast is tijdens het project een gedeelte van de dekking vanuit het onderhoudsfonds vrijgevallen ten gunste van rekening resultaat stad voor een bedrag van
€ 400.000,—, terwijl hier wel rekening mee Is gehouden bij de projectbegroting
Sportbouievard.
Voor de meerkosten van € 1.300.000,-- en de weggevallen inkomsten (verplichte
vrijval) van € 400.000,-- wordt nu een afrondend krediet aangevraagd ter grootte
van totaal € 1.700.000,—.
De kosten leiden niet tot een overschrijding In de jaarlijkse exploitatie door een
andere afschrijvingswijze met een vastgestelde restwaarde die ook voor de
Sportbouievard moet worden toegepast.
Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om u te Informeren over het
samenwerkings- en sturingsarrangement tussen gemeente en exploitant en de nog
bestaande risico's voor de exploitatie- en beheersltuatie in de toekomst.
1, W a t is de aanleiding?
Het project Sportbouievard bevindt zich in een afrondende fase, De bouwkundige
opleveringen van het project hebben plaatsgevonden en het complex is inmiddels in
gebruik genomen. Een enorm project nadert daarmee zijn voltooiing. Uiteraard
verloopt de daadwerkelijke Ingebruikname niet zonder slag of stoot en komen er
kinderziektes en technische onvolkomenheden aan het licht die om een oplossing
vragen. Ons bereiken nu echter vooral enthousiaste reacties. De feestelijke opening
heeft op 20 november jl, plaatsgevonden en was zeer geslaagd. Met een aantal van
7.000 bezoekers waren het twee drukbezochte dagen met veel activiteiten en
sportdemonstraties.
Met dit voorstel wordt een afrondend krediet aangevraagd zodat het project ook in
financiële zin kan worden afgesloten.
2. Waf willen w e bereiken?
Kredietverlening van € 1,700,000,— ter afronding van het project met toelichting
van de oorzaken en financiële gevolgen.
Informeren over stand van zaken exploitatie en risicoanalyse.
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3. Wat gaan we daarvoor doen?
Op 31 januari 2008 heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen over de
Sportboulevard. Daarbij is het budget voor de Sportboulevard vastgesteld op
€ 52.776.000,—. Inclusief de bijstelling van de prijsstijging bij de Kadernota 2010
bedraagt het totale bouwkrediet € 54.921,000,-.
Inrichting en inventaris
In het totale bouwkrediet is een post gereserveerd voor inrichting en inventaris.
Deze post was bestemd voor investeringen In een waterspeeltuin, telefooninstallatie,
meubilair, cctv-installatie, inbraakbeveiliging, kassa- en toegangscontrolesysteem,
bewegwijzering, balies en bars, vaste grootkeukeninrichting, geluld- en
omroepinstallatie, ledige voorzieningen voor onderwaterverlichting, tijdwaarneming,
scoreborden en dergelijke.
Deze post maakte nog geen deel uit van de opdracht aan de aannemers, omdat de
definitieve besteding daarvan gedurende het bouwtraject plaats moest vinden. De
uitwerking vond plaats in nauw overleg met de gebruikers en de (in eerste instantie
nog te selecteren) exploitant Optisport.
Bij de uitwerking van diverse inrichtingsonderdelen is in een aantal gevallen In het
belang van de functionaliteit en gebruikerstoegankelijkheid een hogere investering
gedaan dan was gebudgetteerd, In de voortgangsrapportages over het project
sportboulevard is daarvan vanaf februari 2009 melding gemaakt (zie op het
betreffende projectbiad bij 9-maands managementrapportage 2009,
jaarverslag 2009, programmabegroting 2010 en bestuursrapportage 2010).
De belangrijkste extra investeringen zijn de volgende (weergegeven In afgeronde
bedragen):
Investeringen inrichting en inventaris
meerinvestering toegangscontrolesysteem en beveiliging
scoreborden
waterspeeltuin
aanvullende geluidinstallatie
aanvullende voorzieningen clubhuizen verenigingen
aanvullende voorzieningen klapwand wedstrijdbad
vaste keukeninrichting
aanvullende voorzieningen boarding ijshal
extra koeling serverruimte
diverse aanpassingen a.g.v. gewijzigde regelgeving en eisen
Totaal

€ 560.000
€ 120.000
€ 150.000
€ 50.000
€ 60.000
€ 50,000
€ 60.000
€ 60.000
€ 40.000
€ 150.000
€ 1.300.000

Deze investeringen zouden in eerste instantie worden gedekt uit een vrijval uit de
post onvoorzien en/of uit sponsoring. Inmiddels is gebleken dat de post onvoorzien
daadwerkelijk moet worden aangewend voor onvoorziene zaken, waardoor er geen
sprake is van vrijval. Voor de sponsoring is een traject gestart. Wij zijn van mening
dat een complex als de Sportboulevard Dordrecht goede mogelijkheden heeft om
inkomsten te verwerven uit sponsoring, Door de huidige marktsituatie zijn op dit
moment echter nog geen dusdanige resultaten geboekt dat een gedeelte van de
investering uit sponsorinkomsten kan worden gedekt.
Vervangingsin veste ring en
Daarnaast was er bij de start van de uitvoering van de Sportboulevard sprake van
een reserve bij het Sportbedrijf voor onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen
van de bestaande sporthal Sterrenburg en zwembad Aquapulca. Deze reserve
bedroeg circa € 1,0 miljoen en vormde de dekking voor de investeringen in
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(met name) de sporttechnische inventaris van de sporthal en de turnhal alsmede ook
voor de zwembadinrichting (startblokken, lijnen, doelen, perrondoorvoeren,
opvangbekken, trapjes, diverse roestvrijstalen elementen etc)* Deze kosten zijn als
voorfinanciering ten laste van het project geboekt en zouden worden verrekend met
de onderhoudsreserve,
Bij de jaarrekening 2008 heeft naar aanleiding van een kanttekening van de
accountant over de hoogte van de fondsen een verplichte vrijval van € 400.000,moeten plaatsvinden. Op dat moment is binnen het project Sportboulevard een
tekort ontstaan ter grootte van hetzelfde bedrag. Ook over deze situatie hebben wij
de raad bij de voortgangsrapportages reeds geïnformeerd.
De financieel-technische verwerking dient te verlopen conform de BBV-voorschriften.
Dit houdt in dat de voorgefinancierde kosten van € 654.00Ö,- (geraamd
€ 1,0 miljoen minus de verplichte vrijval van € 400,000,»-) binnen het project
blijven. Aangezien de Sportboulevard een Si-project is, wordt voorgesteld het
restant van de onderhoudsreserve (voormalige) Sporthal Sterrenburg en Aquapulca
ad € 654,000,- te laten vrijvallen ten gunste van de reserve Strategische
Investeringen, onderdeel Sportboulevard (SV03).
Deze middelen ïn de reserve SI Sportboulevard zijn bestemd ter dekking van de
investeringskosten Sportboulevard.
Frictiekosten overgang naar Exploitatie en Beheer
De exploitatie van de Sportboulevard is uitbesteed aan Optisport Exploitaties te
Gorinchem. In de afgelopen maanden heeft een overdracht van exploitatieactiviteiten plaatsgevonden van de gemeente naar Optisport. Daarbij zijn de
medewerkers van Aquapulca in dienst getreden bij Optisport, Gedurende de
overgangsperiode is de gemeente, zoals mocht worden verwacht, geconfronteerd
met frictiekosten. Deze hangen samen met de verhuizing, het tijdelijke beheer van
de opgeleverde accommodatie die nog niet in gebruik genomen was, de afwezigheid
van inkomsten tijdens de inwerkperiode van het personeel in de nieuwe situatie en
de diverse extra inspanningen die in deze overgangsperiode door het Sportbedrijf
moesten worden geleverd,
In de eerste week na de openstelling zijn verdachte watermonsters geconstateerd.
In de watermonsters waren sporen van legionella aangetroffen. Deze waarneming
heeft de gemeente doen besluiten om de accommodatie te sluiten, de leidingen te
laten reinigen en aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen. Ook deze tijdelijke
sluiting heeft kosten met zich meegebracht.
Over de hoogte van de verschillende frictiekosten bestaat op dit moment nog geen
definitief inzicht. In de Bestuursrapportage hebben wij een eerste raming van bruto
€ 400,000,— afgegeven. Bij de jaarrekening 2010 zullen de kosten definitief kunnen
worden vastgesteld. Deze kosten vormen geen onderdeel van dit actief. De BBV
schrijft voor dat dergelijke kosten direct ten laste van de exploitatie moeten worden
gebracht.
Evaluatie huur- en exploitatieovereenkomst
Met Optisport is een huur- en exploitatieovereenkomst gesloten en een exploitatievergoeding overeengekomen, In deze overeenkomst is gewerkt met (theoretisch
onderbouwde) aannames voor wat betreft de onderhoudskosten en de
energiekosten. Na afloop van het eerste exploitatiejaar zal voor het eerst blijken in
hoeverre deze aannames de realiteit benaderen. Afwijkingen kunnen aanleiding
geven tot bijstelling van de gemeentelijke exploitatievergoeding,
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In het komende jaar zal de gemeente ook ervaring op gaan doen in de samenwerking
met Öptisport Deze ervaring heeft zowel betrekking op de onderlinge afstemming in
de dagelijkse exploitatie als op de wijze waarop het overleg met de verenigingen
plaatsvindt. Ook de samenwerking in het kader van het afgesloten convenant zal op
gang moeten komen. Met dit convenant hebben Öptisport en de gemeente zich
uitgesproken als samenwerkings- en ontwikkeipartners bij het vormgeven van de
richtinggevende ambities. Deze ambities richten zich op partnerships op het gebied
van sport, family en fitheid, samenwerking met verenigingen, talenten (en topsport),
evenementen, accommodatie-innovaties en actieve participatie met wijken en het
Gezondheidspark.
Wij zijn voornemens om over de eerste evaluatie van de huur- en exploitatieovereenkomst, inclusief het geactualiseerde Meerjarenonderhoudsplan (MOP) en de
energielasten en over het convenant te rapporteren bij de Bestuursrapportage 2011,
Uitgangspunt is dat dit binnen de financiële kaders verloopt.
Risico's
Er is een aantal risico's in het project aanwezig.
Ook over deze risico's is de raad al eerder geïnformeerd. Na de bouwfase zijn door
de aannemer de afrekeningen van stelposten, verrekenbare hoeveelheden en andere
uitgangspunten in het bestek Ingediend, Daarbij is sprake van een verrekening van
de hoeveelheid wapeningstaai, verrekening van energiekosten en overige claims
zoals legionallakosten. Over de aanspraak van de aannemer inzake het
wapeningstaai wordt op dit moment een juridische procedure gevoerd.
Met betrekking tot de overgang van het gemeentelijke personeel zijn de afspraken
vastgelegd in een sociaal akkoord. De suppletiekosten als gevolg hiervan zijn bekend
en komen ten laste van de gemeente. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen
gemeentepersoneel en personeel van de Stichting Schaats- en Activiteitencentrum
Drechtsteden (ijshal). Er Is een discussie wie verantwoordelijk is voor de betaling
van de suppletiekosten van het ijshalpersoneel. Hierover loopt momenteel een
arbitragezaak.
Daarnaast valt het niet uit te sluiten dat er, nadat de accommodatie een periode in
gebruik is geweest, sprake is van nagekomen gebruikerswensen, of van
onvolkomenheden die aan het licht komen en verholpen moeten worden. Op dit
moment is er binnen de post onvoorzien zeer beperkte ruimte om eventuele
onvolkomenheden en nagekomen gebruikerswensen te honoreren,
4. Wat mag het kosten?
Al met al ontstaat er op dit moment de noodzaak om tot een afrondend krediet over
te gaan dat als volgt is opgebouwd:
Benodigd aanvullend krediet
extra investeringen inrichting en inventaris
wegvallen dekking sporttechnische inrichting sporthal en zwembad
Totaal

€ 1.300.000
€ 400.000
C 1.700.000

Bij de oorspronkelijke kredietaanvraag van 2005 is conform het toen vigerende
beleid niet uitgegaan van een restwaarde van het complex. In 2010 is voor de
gemeente een nieuw waarderings- en afschrljvingsbeleid ingevoerd waarbij voor
activa restwaarden worden gehanteerd,
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Voor het complex Sportboulevard is in samenspraak met de accountant een
restwaarde van 15% vastgesteld. Dit betekent dat 15% van de WOZ-waarde niet
wordt afgeschreven. De WOZ-waarde kon eerst door de taxateur van Belastingen
worden vastgesteld na oplevering van het complex. De kapitaallasten van de
meerkosten blijven binnen de vrijvallende afschrijvingsbedragen. Hierdoor hoeft er
geen beroep op extra middelen te worden gedaan en wordt het voor de exploitatie
budgettair-neutraal opgelost.
Voor de meerkosten van € 1.300,000,-- en de weggevallen inkomsten (verplichte
vrijval) van € 400,000,-- wordt nu een afrondend krediet aangevraagd ter grootte
van totaal € 1.700.000,—.
Schematisch samengevat:
Tm actlvermn
Kredietaanvraag
Aanvullend
Restwaarde 15%
Totaal te activeren
Kapitaallasten
Kapitaallasten over 44,828,710,-Rente over 8,156.290,--

Oorspronkelijk
51.285.000,"
0,O51.285.000,2,591.097,2.591.097,-

Bijgesteld
51.285.000,"
+ 1,700.000,--/- 3.156,290,"
44.828.710,2,264.903,326,252,2.591.155,--

5. Fatale beslisdatum
N,v,t
6. Bij dit raadsvoorstel hoort de volgend® bijlage:
- ontwerp besluit.

7m Voorstel

Wij stellen u voor:
1. het restant van de onderhoudsreserve (voormalige) Sporthal Sterrenburg en
Aquapulca ad € 654,000,— te laten vrijvallen ten gunste van de reserve
Strategische Investeringen, onderdeel Sportboulevard (5V03);
2. deze middelen in de reserve SI Sportboulevard aan te wenden ter dekking van
de investeringskosten Sportboulevard;
3. een afrondend krediet Sportboulevard te verlenen van € 1.700.000,—, te dekken
uit voordeel vanuit nieuwe afschrijvingsmethodiek;
4. kennis te nemen van de risico's die nog aanwezig zijn als gevolg van juridische
procedures en eventuele nagekomen technische problemen en/of gebruikseisen.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burgemeester

LH, de Baas

- ontwerp besluit
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