Gemeente Zevenaar
t.a.v. griffie
Kerkstraat 27
6901 AA ZEVENAAR

Datum, 28 maart 2022.

Betreft: Inzet Ataro BV voor raadsperiode 2022-2026.

Geachte leden van de raad van de gemeente Zevenaar,

Allereerst feliciteren wij u van harte met uw benoeming tot raadslid van de Gemeente
Zevenaar. In deze moeilijke/complexe tijden wordt er een groot beroep gedaan op uw
bevlogenheid en inzet voor de samenleving van de gemeente Zevenaar. Wij wensen u de
komende 4 jaar veel sterkte toe met deze zware verantwoordelijkheid. Maar natuurlijk ook
veel plezier. U mag immers mooie voorzieningen voor uw inwoners in stand houden of
nieuwe voorzieningen gaan ontwikkelen. Wij van Ataro BV hebben daar alle vertrouwen in
en willen u als betrokken partner graag ondersteunen.

Ataro BV zou graag bij aanvang van deze nieuwe raadsperiode goede afspraken met de
gemeente, als aandeelhouder, willen maken die ook meerjarig zekerheid bieden voor de
gemeente en Ataro BV. Het is inmiddels 6 jaar geleden dat de toenmalige gemeenteraad van

Zevenaar heeft besloten het beheer en de exploitatie van de sportvoorzieningen in de
gemeente Zevenaar op afstand te zetten in een overheids B.V.. Deze ontvlechting heeft tijd
gekost, maar inmiddels zijn wij toe aan een doorontwikkeling. In 2021 hebben wij samen de
governance geactualiseerd en werken we met zogenaamde Dienst Verlenings
Overeenkomsten (DVO’s). Hiermee heeft u Ataro BV de gelegenheid gegeven zich verder te
ontplooien in haar rol als dienstverlener en ondernemer.
Voor de nieuwe raadsperiode zouden wij graag willen kijken welke rol Ataro BV nog meer
kan spelen in de realisatie van het gemeentelijke beleid. Wij zijn van mening dat wij in de
faciliterende rol die de gemeente Zevenaar uitdraagt nog meer van toegevoegde waarde
kunnen zijn. Wij denken dan aan onderwerpen als gezondheid, vitaliteit, kinderopvang,
tegengaan vereenzaming, betaalbaarheid voorzieningen, leerwerkbedrijf voor inwoners met
een achterstand op de arbeidsmarkt of als opleidingsbedrijf middels het beschikbaar stellen
van stageplaatsen. Ook zouden wij ons graag inzetten via de middelen die onderwijs en de
gemeente hebben ontvangen uit het Nationaal Programma Onderwijs voor het wegwerken
van de (sociale) achterstanden bij jeugd ivm Corona. Maar ook zien wij kansen om een
voorbeeld functie te bekleden in het verduurzamen van de (sport)accommodaties.
Bijvoorbeeld: Over 4 jaar zijn de accommodaties van Ataro BV zelfvoorzienend! Wij zouden
graag nieuwe (meerjarige) afspraken met u willen maken over onze inzet bij de
energietransitie met behulp van de gemeentelijke accommodaties die wij in beheer hebben.

Ook willen wij in onze rol als ondernemer de komende jaren groeien. Wij denken hierbij aan
de volgende onderwerpen: organiseren van evenementen, introductie nieuwe sporten
(bijvoorbeeld Padel), gebruiksmogelijkheden van accommodaties uitbreiden voor
bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, onderhoudswerkzaamheden uitbreiden voor andere
beleidsvelden zoals openbare ruimte, samenwerking aangaan met andere sportservice
organisaties, leefstijltrajecten introduceren (vergoeding via zorgverzekeraars), brede
sportkaart (met 1 abonnement meerdere sporten kunnen beoefenen) enz enz.
Wij zijn gaarne bereid u door middel van een raadsinformatiebijeenkomst op de hoogte te
brengen van de laatste ontwikkelingen in de taken die Ataro BV voor de gemeente Zevenaar
uitvoert.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Haverkamp. Ronald begint op 1
mei aanstaande als directeur – bestuurder bij Ataro B.V., maar is graag bereid vooruitlopend
op zijn start het gesprek over de inhoud van deze brief aan te gaan. Ronald is te bereiken op
(na 1 mei:
) of op telefoonnummer
Met veel belangstelling wachten wij uw reactie af.
Ataro B.V.
Ronald Haverkamp
Directeur -Bestuurder (per 1 mei 2022).

