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Maatschappelijke Ontwikkeling

bijlagen

Voorstel: Beslisnota Oude openstaande vordering Stichting
Sporthallen WRZV (SSW)
Bijlage: Financieel overzicht m.b.t. openstaande vordering SSW
(vertrouwelijk)

Voorgesteld besluit raad
1. De resterende oude vordering op naam van de Stichting Sporthallen WRZV (SSW)
kwijt te schelden bij opening van de nieuwe sporthallen WRZV onder de
voorwaarde dat SSW de huidige betaalafspraken volledig nakomt.
2. Dit bedrag te dekken uit de Voorziening 103 WRZV.
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Datum

Openbaar
Onderwerp
Versienummer

Oude openstaande vordering Stichting Sporthallen WRZV (SSW)
1

Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

R.E. de Heer
Bertus Jeensma
Maatschappelijke Ontwikkeling
(038) 498 2298
B.Jeensma@zwolle.nl

Financiële gevolgen
Betreft doel
Begroting wijzigen
Dekking ten laste van

1.2.3 We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en
sportaccommodaties
Ja
Voorziening 103 WRZV

Bijlagen:
1. Financieel overzicht m.b.t. openstaande vordering SSW (vertrouwelijk)
De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. De resterende oude vordering op naam van de Stichting Sporthallen WRZV (SSW) kwijt te
schelden bij opening van de nieuwe sporthallen WRZV onder de voorwaarde dat SSW de
huidige betaalafspraken volledig nakomt.
2. Dit bedrag te dekken uit de Voorziening 103 WRZV.
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Inleiding
SSW beheert en exploiteert de sporthallen WRZV; hier ligt een gebruiksovereenkomst aan ten
grondslag waarin de door SSW te betalen huur staat opgenomen. In de loop der jaren is er een
openstaande vordering ontstaan, omdat SSW er niet in slaagde een constant betalingsritme te
hanteren. De laatste jaren voldoet SSW aan de betalingsverplichtingen. In 2017 is huurmatiging
overeengekomen, vanuit de intentie om bij de overgang naar de nieuwe sporthallen WRZV met een zo
schoon mogelijke lei te kunnen beginnen aan een nieuwe exploitatie en met de afspraak om jaarlijks af
te lossen op de oude openstaande vordering. De betalingen hebben conform de afspraken
plaatsgevonden. Als SSW de komende jaren dezelfde en daarmee voor hun maximale inzet toont
m.b.t. de aflossing op de openstaande vordering, resteert er bij de overgang naar de nieuwe WRZV
sporthallen echter nog steeds een openstaande vordering er van uitgaand dat in dat jaar de nieuwe
sporthallen WRZV in gebruik genomen kunnen worden. Voorstel is om indien SSW zich aan deze
verplichting houdt het restant bedrag aan openstaande vordering kwijt te schelden; kwijtschelding kan
gedekt worden vanuit de hiervoor ingestelde voorziening WRZV.
In het raadsbesluit van 12 maart 2018 staat hierover reeds opgenomen dat de komende jaren verder
wordt gewerkt aan het financieel gezond maken van de exploitatie, zodanig dat de financiële tekorten
uit het verleden geen risico zijn voor de nieuwe exploitatie. Dit besluit is hier een verdere uitwerking
van.
Beoogd effect
Met dit besluit wordt beoogd om SSW met een schone lei te kunnen laten beginnen aan de exploitatie
van een nieuwe sportaccommodatie in Zwolle. Het is niet wenselijk de exploitatie direct onder druk te
zetten door de openstaande vordering alsnog te innen.
Argumenten
1.1 SSW met een schone lei laten beginnen aan de exploitatie van de nieuwe WRZV
.
Door het kwijtschelden van de openstaande vordering wordt SSW in de gelegenheid gesteld een
exploitatie te starten zonder erfenis uit het verleden. Dit voorkomt dat SSW met een valse start begint
en meteen al wordt geconfronteerd met extra kosten. Gezien de resultaten van SSW in de laatste jaren
verdient de Stichting de mogelijkheid om te laten zien dat men in staat is een goede exploitatie te
draaien voor deze accommodatie.
1.2 SSW voldoet de laatste jaren aan de verplichtingen
SSW heeft de afgelopen jaren voldaan aan de verplichtingen voor wat betreft huurbetalingen en het
draaiende houden van een gedateerde accommodatie waarbij men er in slaagt jaarlijks een klein
positief resultaat te behalen. SSW heeft het initiatief genomen om met de gemeente afspraken te
maken om te komen tot finale aflossing van de openstaande vordering.
2.1 Financiële gegevens van SSW moeten vertrouwelijk behandeld worden
Artikel 25 lid 2 Gemeentewet geeft het college de bevoegdheid om met een beroep op een belang
zoals genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen
omtrent een document dat naar de raad of leden van raad wordt gestuurd. In dit geval kan een beroep
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worden gedaan op het belang zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub g WOB ( het voorkomen van
onevenredige benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen
of derden).

Risico’s
Aan dit voorstel zitten geen directe risico’s verbonden. Enig risico zit er in dat SSW de komende 2 jaar
mogelijk niet kan voldoen aan hun financiële verplichtingen. Na besluitvorming op voorliggend voorstel
zal SSW worden geïnformeerd dat het besluit alleen rechtsgeldig is als SSW zich houdt aan de
afgesproken betalingsverplichtingen. Mocht dit niet gebeuren, dan behoudt de gemeente het recht op
invordering van de openstaande restschuld.
Financiën
Zie bijgevoegde vertrouwelijke bijlage.
Communicatie
Dit beoogde besluit is besproken met SSW en zij gaan akkoord met dit voorstel.
Vervolg
Na besluitvorming wordt SSW schriftelijk geïnformeerd over het gemeentelijk standpunt.
Openbaarheid
Dit besluit moet openbaar worden genomen met uitzondering van de vertrouwelijke bijlage.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Kenmerk

46515

Onderwerp

Oude openstaande vordering Stichting Sporthallen WRZV (SSW)

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 10-07-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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