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Leeswijzer  
Dit onderzoeksrapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de bestuurlijke 
samenvatting waarin doel en vraagstelling, aanpak van het onderzoek en 
conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen.  
Deel twee kan worden gezien als het verslag van bevindingen dat dient als 
onderbouwing van deel 1. Deel twee bestaat uit de hieronder genoemde vijf 
hoofdstukken. 
  
Hoofdstuk 2 Introductie van het Sportbedrijf en toelichting van de relatie met de 

gemeente. 
Hoofdstuk 3 Beschrijving en analyse van het gemeentelijke beleid voor sport 

inclusief achterliggende doelen gericht op ‘Meedoen’. 
Hoofdstuk 4 Dit hoofdstuk gaat in op de vertaling van het gemeentelijke beleid 

naar subsidieafspraken met het Sportbedrijf 
Hoofdstuk 5 De resultaten door het Sportbedrijf realiseert in het licht van de 

gemeentelijke doelen. Daarnaast wordt geanalyseerd in welke 
mate het Sportbedrijf doelmatig opereert. 

Hoofdstuk 6 Dit hoofdstuk geeft inzicht in de informatie en verantwoording van 
het Sportbedrijf aan het college. Daarnaast wordt ingegaan op de 
mogelijkheden voor de gemeenteraad voor sturing en controle op 
basis van informatie van het college. 
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Deel 1: Bestuurlijke samenvatting 
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1 Kern 
 

1.1  Aanleiding 
De gemeente Deventer wil stimuleren dat mensen sporten en bewegen. De 
gedachte is dat sport mensen samenbrengt, leert om goed samen te werken en 
bijdraagt aan een goede gezondheid. Door het in stand houden van een goed 
ontwikkeld sportvoorzieningen niveau wil de gemeente hieraan een impuls 
geven.  
 
Dit onderzoek van de rekenkamercommissie speelt in op de behoefte van de 
gemeenteraad voor meer transparantie rond Sportbedrijf Deventer (hierna: 
Sportbedrijf). Er zijn bijvoorbeeld vragen over de uitgangspunten voor het beheer 
van accommodaties, de prestatieafspraken en verlening van subsidie, over de 
besteding van de subsidie, over de financiële situatie en over de risico’s voor de 
gemeente. Een andere aanleiding is een waarschuwing van de accountant over 
de financiële risico’s van verbonden partijen waaronder het Sportbedrijf.  
 

1.2 Doel- en vraagstelling 
 
Doelstelling 
Het onderzoek dient inzicht te geven in de doeltreffend- en doelmatigheid van het 
Sportbedrijf. Daarmee moet een helder beeld worden geschetst van de effecten 
van de verleende subsidie, de verhouding met de gemeentelijke beleidsdoelen, 
de financiële situatie en de risico’s. 
 
Vraagstelling 
Hoofdvraag: Hoe doeltreffend en doelmatig is het Sportbedrijf? 
 
De hoofdvraag is uitgewerkt in 12 deelvragen. 
 
Beleid 
1 In welke mate zijn er heldere doelstellingen geformuleerd voor het 

Sportbedrijf? 
2 Heeft de raad deze doelstellingen vastgesteld? 
3 Is een inhoudelijk en procedureel helder toetsingskader (inclusief te 

leveren prestaties) aanwezig als grondslag voor de beoordeling van 
subsidieaanvragen van het Sportbedrijf, gebaseerd op de 
subsidieverordening en de subsidieregels die de gemeente Deventer 
heeft geformuleerd? 
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Uitvoering 
4 Hoe wordt door de gemeente omgegaan met het toetsingskader als 

grondslag voor de beoordeling van subsidieaanvragen van het 
Sportbedrijf? 

5  In welke mate worden de beschikbare middelen conform doelstellingen 
en plannen ingezet? 

 
Resultaten 
6 In welke mate zijn de doelstellingen gerealiseerd? (doeltreffendheid). 
7 In welke mate staan de middelen in verhouding tot de resultaten? 

(doelmatigheid). 
 
Informeren, verantwoorden, controleren en bijsturen 
8 Hoe verantwoordt het Sportbedrijf zich over zijn prestaties?  
9 Wordt de raad geïnformeerd over het halen van de doelstellingen? 
10 Op welke wijze controleert de gemeente of aan de aanvraag- en 

verantwoordingsverplichtingen wordt voldaan door subsidieaanvragers/ -
ontvangers en wordt er bijgestuurd als daaraan niet wordt voldaan? 

 
Lessen en aanbevelingen 
11 Wat zijn de oorzaken indien de doelstellingen niet zijn gerealiseerd? 
12 Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan? 
 

1.3 Evaluatiemodel 
Het evaluatiemodel bevat de hoofdnormen voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen. Bovendien is met het evaluatiemodel helder welke spelers 
een rol spelen en wanneer de spelers aan zet zijn. In bijlage 1 is het volledige 
normenkader opgenomen en worden de normen verbonden met de 
onderzoeksvragen. 
 



 

9 

 

 
Figuur 1.1: Evaluatiemodel 
 

1.4 Aanpak van het onderzoek 
Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode december 2012 – mei 2013. Voor het 
onderzoek zijn schriftelijke stukken van de gemeente en het Sportbedrijf 
bestudeerd.   
Daarnaast zijn interviews georganiseerd met interne en externe sleutelpersonen: 
1 De portefeuillehouder. 
2 Groepsinterview met raadsleden (woordvoerders sport). 
3 Groepsinterview met het bestuur en directie van het Sportbedrijf. 
4  Groepsinterview met de ambtelijke contactpersoon van de gemeente 

voor het Sportbedrijf en een bredere afvaardiging, dus naast sport en 
bewegen ook rond gezondheid, leefbaarheid, welzijn en dergelijke. 

5 Telefonische interviews met zes sportverenigingen. 
 
De onderzoeksperiode is afgebakend van 2009-2012.  
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1.5 Conclusies 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:  
“Hoe doeltreffend en doelmatig is het Sportbedrijf?” 
 
De hoofdvraag is verder uitgewerkt in een aantal deelvragen. Hieronder wordt 
aan de hand van een aantal conclusies die zijn toegelicht nader ingegaan op de 
beantwoording van de hoofdvraag (conclusies 1 en 2) en de deelvragen 
(conclusies 3 tot en met 9). 
 
Conclusie 1:  
Doelmatigheid Sportbedrijf is over de periode 2009-2013 niet toe- of 
afgenomen. Wel neemt de doelmatigheid van inzet van subsidies toe.  
Het is lastig om een doelmatigheidsoordeel te geven over het Sportbedrijf. Een 
oordeel over de doelmatigheid heeft namelijk meerdere gezichten:  
1. De precieze bijdrage van het Sportbedrijf aan de gemeentelijke doelstellingen 

is niet vast te stellen. De vraag of de middelen in verhouding staan tot de 
gerealiseerde doelen is vanuit deze optiek evenmin te beoordelen.  

2. De gemeentelijke subsidie en inkomsten uit bedrijfsactiviteiten nemen in de 
onderzoeksperiode toe met respectievelijk 6 en 56 procentpunten. De totale 
opbrengsten van het Sportbedrijf stijgen met 28 procentpunten. Tegelijkertijd 
stijgen de bedrijfslasten ook met 28 procentpunten. Dit betekent dat een 
toename van de totale opbrengsten niet heeft geleid tot een toename van het 
bedrijfsresultaat. Bij gelijkblijvende prestaties worden de financiële middelen 
uit de totale opbrengsten daarmee niet doelmatiger ingezet.  

3. Wel wordt het Sportbedrijf minder afhankelijk van subsidies. Voor de jaren 
2012 en 2013 is namelijk sprake van een afname van de subsidie met 3 
procentpunten per jaar. In dit licht neemt – bij gelijkblijvende prestaties – de 
doelmatigheid van de inzet van gemeentelijke subsidies toe. 

 
Conclusie 2: 
Doeltreffendheid is niet te beoordelen 
Het Sportbedrijf realiseert veel voor de lokale samenleving op gebied van sport 
en bewegen. Op onderdelen is sprake van een regionale en landelijke uitstraling. 
Hoewel het Sportbedrijf op zichzelf veel resultaten boekt voor de inwoners en 
verenigingen in Deventer (en daarbuiten) is de sturing daarop vanuit het 
gemeentelijke beleid onvoldoende. De doelen die de raad stelt zijn onvoldoende 
evalueerbaar geformuleerd. Daardoor is geen uitspraak te doen over de 
doeltreffendheid daarvan. Opvallend is verder dat de samenhang tussen de 
doelen die de raad vaststelt en de prestatieafspraken in de 
uitvoeringsovereenkomsten ontbreekt. Dit compliceert het zicht van de raad op 
doeltreffendheid van het Sportbedrijf. 
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De prestatieafspraken die het college via de uitvoeringsovereenkomsten (als 
voorwaarde voor subsidieverstrekking) met het Sportbedrijf bepaalt, zijn echter 
zeer gedetailleerd. Het Sportbedrijf voldoet in voldoende mate aan de gestelde 
prestatieafspraken. 
 
Met betrekking tot de deelvragen trekt de Rekenkamercommissie de 
onderstaande conclusies. 
 
Beleid 
Conclusie 3: 
Doelen van de raad zijn onvoldoende evalueerbaar geformuleerd  
De doelen zijn – op enkele uitzonderingen na – onvoldoende evalueerbaar 
geformuleerd (specifiek, meetbaar en tijdgebonden). De doelen zijn in 
onvoldoende mate realistisch in de zin dat bij vaststelling van de Sportnota 
Deventer Vitaal (2009-2012) onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn 
gesteld om het beleid volledig uit te kunnen voeren. 
De raad stelt in de Sportnota 2009-2012, de Integrale Toekomstvisie binnen- en 
buitensportaccommodaties (200-2017) en Beleidsplan Meedoen (2012-2015) 
doelen vast voor sport. De hoofddoelstellingen richten zich op: 
1. het bijdragen aan welzijn en gezondheid van inwoners; 
2. het vergroten van de betrokkenheid bij de maatschappij; 
3. creëren van kansen voor participatie, integratie en het vergroten van 

leefbaarheid van wijken. 
 
Daarmee drukt de raad – in algemene bewoordingen, maar onvoldoende 
evalueerbaar – uit dat het beleid verder reikt dan sport alleen. Het beleid draagt 
bijvoorbeeld ook bij aan sociale doelen zoals leefbaarheid, participatie en 
integratie. 
 
Uitvoering 
Conclusie 4: 
Onvoldoende samenhang tussen doelstellingen en prestatieafspraken 
De samenhang tussen de doelen die de raad vaststelt en prestatieafspraken 
tussen het college en het Sportbedrijf – in de jaarlijkse 
uitvoeringsovereenkomsten – ontbreekt of is niet helder. De prestatieafspraken 
zijn grotendeels goed evalueerbaar, maar zeer uitgebreid en gedetailleerd. Zo is 
in 2009 sprake van 90 uitvoeringsprestaties. 
 
Conclusie 5: 
Subsidie wordt conform doelstellingen en plannen ingezet maar dit is in 
onvoldoende mate transparant  
De gemeentelijke subsidies worden in overeenstemming met de gemaakte 
afspraken ingezet voor realisatie van de uitvoeringsovereenkomsten. De 
subsidies worden niet ingezet voor commerciële activiteiten, zoals de horeca. 
Deze activiteiten worden door de desbetreffende bedrijfsopbrengsten 
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gefinancierd. In de jaarstukken en rapportages van het Sportbedrijf is dit echter in 
onvoldoende mate transparant. Exploitatiesubsidies worden namelijk niet 
verbijzonderd naar activiteiten en objecten. 
 
Resultaten 
Conclusie 6: 
Bijdrage van Sportbedrijf aan realiseren van vastgestelde doelen is niet 
zichtbaar 
In algemene zin geven de gemeentelijke jaarverslagen weinig inzicht in de 
realisatie van de doelen. In gemeentelijke jaarverslagen wordt de laatste jaren — 
voor de doelen die de raad heeft vastgesteld – steevast verwezen naar nog uit te 
voeren bevolkingsonderzoek. Tot op heden heeft dit onderzoek niet 
plaatsgevonden.  
 
Hoewel een koppeling met gemeentelijke beleidsdoelen in de 
uitvoeringsovereenkomsten met het Sportbedrijf ontbreekt (zoals hiervoor 
uiteengezet) is evident dat een deel van de resultaten bijdraagt aan 
gemeentelijke doelen. Zo is het resultaat van de kaartjesverkoop een indicator 
voor sportdeelname. Dit wordt niet als zodanig in de jaarverslagen verantwoord. 
Voor andere doelen is dit evenmin duidelijk, bijvoorbeeld het ‘realiseren van 
vitale sportverenigingen’ en de ‘samenwerking tussen verenigingen, onderwijs, 
welzijn, wijk/dorp’. Hierover wordt in de jaarverslagen geen inzage gegeven. 
 
Voor het nieuwe programma Meedoen wordt op dit moment met partners van de 
gemeente – waaronder het Sportbedrijf – een ‘Meedoen Monitor’ ontwikkeld. 
Doel van deze monitor is het verbeteren van inzicht in de realisatie van 
beleidsdoelen en de maatschappelijke effecten. Deze monitor is nog niet 
beschikbaar. 
 
Conclusie 7: 
Sportbedrijf realiseert de uitvoeringsprestaties in voldoende mate 
In 2009 wordt circa 72% van de uitvoeringsprestaties gerealiseerd. Dit is ook het 
beeld in navolgende jaren. Voor uitvoeringsprestaties die niet of in onvoldoende 
mate worden bereikt is onduidelijk hoe het college bijstuurt. Dit heeft ook te 
maken met deels ontbrekende verslaglegging van de tussentijdse 
werkbijeenkomsten met het Sportbedrijf waar de voortgang wordt besproken. In 
de periode 2009-2012 zijn geen sancties toegepast op het niet realiseren van 
prestaties. 
Om beter te kunnen sturen op resultaten is het aantal uitvoeringsprestaties 
gedurende de periode 2009-2012 teruggebracht. Met name vanaf 2012 is ingezet 
op een versobering van het aantal prestatieafspraken. Het aantal 
uitvoeringsprestaties neemt met 40% af ten opzichte van 2009. 
Uit interviews met gemeentelijke sleutelpersonen blijkt veel waardering voor het 
ondernemerschap dat het Sportbedrijf toont en met name de prestatie om vanuit 
een moeilijke financiële situatie een gezonde bedrijfsvoering te realiseren. 
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Tevens wordt gewezen op de regionale en zelfs landelijke uitstraling van de 
voorzieningen. Uit onderzoeken naar klanttevredenheid blijkt tevens een goede 
waardering door bezoekers en gebruikers van diensten en accommodaties. 
  
Informeren, verantwoorden, controleren en bijsturen 
Conclusie 8: 
Verantwoording aan het college is adequaat 
Het Sportbedrijf legt in overeenstemming met de subsidieafspraken tweejaarlijks 
verantwoording af richting het college over de prestatieafspraken, de financiële 
resultaten, de inzet van subsidies en risico’s. In de praktijk is de afstemming 
echter veel frequenter.  
De gemeente en het Sportbedrijf voeren maandelijks werkoverleg over de 
voortgang en tussentijdse resultaten aan de hand van de 
uitvoeringsovereenkomsten. Door deze intensieve relatie bestaat bij het college 
goed zicht op de (tussentijdse) resultaten van het Sportbedrijf. 
De transparantie van de financiële informatievoorziening neemt toe doordat in 
2012 inzicht bestaat in de resultaten per object (accommodatie).  
De informatie over realisatie van uitvoeringsprestaties geeft geen zicht op de 
bijdrage aan beleidsdoelen die de raad heeft vastgesteld (zoals hierboven is 
toegelicht).  
 
Conclusie 9: 
Sturing en controle door de raad is onvoldoende 
Raadsleden geven aan dat zij op basis van de huidige informatie in onvoldoende 
mate in staat zijn hun kaderstellende en controlerende rol in te vullen. De raad 
ontvangt de (half)jaarrapportages van het Sportbedrijf ter kennisname en er 
worden werkbezoeken afgelegd aan het Sportbedrijf waar raadsleden ook 
worden geïnformeerd. Toch vindt weinig inhoudelijke discussie plaats in de raad 
over de resultaten van het Sportbedrijf in het licht van de vastgestelde doelen.  
 

1.6 Aanbevelingen 
Op basis van de conclusies formuleert de rekenkamercommissie vier 
aanbevelingen.  
 
1. Koppel de subsidieverlening meer aan het realiseren van gemeentelijke 

doelen.  
Subsidieverlening aan het Sportbedrijf dient meer in het teken te staan van 
het realiseren van gemeentelijke doelen. Door een rechtstreekse koppeling 
van subsidieafspraken aan beleidsdoelen wordt de samenhang tussen 
inhoudelijk beleid en afspraken met het Sportbedrijf gestimuleerd. 

  
Uitwerking: 
- Om subsidie aan het Sportbedrijf meer als sturingsinstrument in te zetten, 

is het van belang dat de raad evalueerbare beleidskaders vaststelt, 
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waarbinnen het college subsidies kan verstrekken. Subsidie kan dan 
ingezet worden als middel om beleidsdoelen te verwezenlijken.  

- Voorkom algemeenheden (bijvoorbeeld ‘het sportbeleid is afgestemd op 
de behoefte’) en formuleer waar mogelijk een aantal ambitieniveaus. De 
raad kan ook gebiedsgerichte doelen formuleren die aansluiten bij de 
specifieke situatie in een kern.  

 
2. Professionaliseer de planning en control cyclus en betrek daarin 

nadrukkelijk de kostenontwikkeling van het Sportbedrijf.   
Verdere professionalisering van de p&c-cyclus is mogelijk door een 
rechtstreekse koppeling van subsidieafspraken aan beleidsdoelen. Ook de 
kostenontwikkeling dient nadrukkelijk aandacht te krijgen in de p&c-cyclus.   
De stijging van inkomsten uit (commerciële) bedrijfsactiviteiten bij het 
Sportbedrijf zou moeten leiden tot een (substantiële) verbetering van het 
bedrijfsresultaat. Dit is (nog) niet het geval. Om dit te realiseren dient te 
worden gestreefd naar een hierbij ‘passende’ kostenontwikkeling van het 
Sportbedrijf. 

  
Uitwerking: 
- Breng in de programmabegroting in beeld in welke mate de realisatie van 

opgaven afhankelijk is van andere partijen en in welke mate het 
gemeentebestuur dit zelfstandig kan. Werk hier ook uit wat de beoogde 
bijdrage van gesubsidieerde partijen is aan de programmadoelen 
(uitvoeringsprestaties en maatschappelijke effecten).  

- Stuur er als college actief op dat in jaarverslagen / evaluaties van het 
Sportbedrijf partijen expliciet worden teruggekoppeld naar gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen en beleidskaders. 

- Maak onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren.  
- Voeg aan de uitvoeringsovereenkomsten ook eisen toe ten aanzien van 

kwaliteit en veiligheid van de (sport)accommodaties. 
- Ben alert op de kostenstructuur en de kostenstijgingen van personeel, 

onderhoud en huisvesting.  
- Richt bij stijgende commerciële inkomsten en een betere beheersing van 

de kostenstructuur de subsidies meer op het realiseren van 
maatschappelijke effecten. 

- Blijf ondernemerschap stimuleren en biedt daarvoor ruimte vanuit het 
gemeentebestuur. Bij succesvolle commerciële activiteiten en een positief 
bedrijfsresultaat is vermindering van de subsidiebijdrage aan het 
Sportbedrijf mogelijk. Voorkom tegelijkertijd dat gezond ondernemerschap 
wordt ‘gestraft’. Houd ook oog voor positieve prikkels. 

 
3. Maak als raad en college afspraken over de informatieverstrekking met 

betrekking tot het realiseren van beleidsdoelen en grijp de ontwikkeling 
van de Meedoen Monitor aan om te investeren in een gezamenlijke 
leercyclus met het Sportbedrijf (en overige maatschappelijke partners).  



 

15 

 

De informatieverstrekking aan de raad kan sterk verbeteren. Uitgangspunt 
moet zijn dat deze informatie aansluit bij door de raad gestelde 
beleidsdoelen. Dit maakt het ook mogelijk voor de raad om naar aanleiding 
van deze informatie de beleidsdoelen jaarlijks te actualiseren. De Meedoen 
Monitor, die nu in ontwikkeling is, kan helpen om het beleid beter te 
monitoren en daar lessen aan te verbinden. Hieraan is grote behoefte 
aangezien de huidige planning en control cyclus onvoldoende mogelijkheden 
biedt aan de raad voor sturing en controle.  

 
Uitwerking: 
- Als de raad evalueerbare beleidsdoelen formuleert, kan hij van het 

college gerichte verantwoordingsinformatie verlangen. Op basis daarvan 
kunnen de beleidsdoelen geactualiseerd worden.  

- In overeenstemming met de taakstelling van de raad, kan politieke 
verantwoording plaatsvinden via de jaarstukken en periodieke 
beleidsevaluatie.  

- Verzoek het Sportbedrijf meer als ‘oren en ogen’ van het 
gemeentebestuur te opereren over ontwikkelingen in de samenleving 
rond sport, bewegen, participatie en leefbaar. Nu wordt door het 
Sportbedrijf uitsluitend over de financiële middelen verantwoording 
afgelegd. 

- Vergroot de aandacht voor (tussentijdse) evaluatie en monitoring. Doe dit 
samen met het Sportbedrijf en de andere partners (scholen, 
sportverenigingen, wijkorganisaties et cetera).  

- Organiseer via die weg zicht op de lokale opgaven en de bijdrage van 
sport aan verder gelegen maatschappelijke doelen (zoals leefbaarheid, 
participatie en integratie). 

- Integreer daarin de ervaringen van inwoners en gebruikers, alsook de 
diverse klantevaluaties. Vergroot daarmee – ook voor de raad – het 
inzicht in de tevredenheid en de waarde die deze verschillende groepen 
toekennen aan voorzieningen. 

 
4. Vergroot binnen het Sportbedrijf de aandacht voor gemeentelijke 

beleidsdoelen en maatschappelijke effecten 
Het Sportbedrijf heeft een zakelijke opstelling en beschikt over veel 
ondernemingszin. Tegelijkertijd kan de sensitiviteit voor doelen van het 
gemeentebestuur toenemen. De Raad van Commissarissen kan daarin een 
goede rol vervullen.   

 
Uitwerking: 
- Verken samen met de Raad van Commissarissen een bredere 

taakinvulling van dit orgaan. 
- Naast het toezicht op de directie en de financiële gang van zaken, ligt 

toezicht op en advies over de aansluiting op gemeentelijke beleidsdoelen 
voor de hand.  
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- De Raad van Commissarissen kan ook stimuleren dat het Sportbedrijf 
meer informatie verstrekt over het realiseren van beleidsdoelen en 
ontwikkelingen in de samenleving signaleert, ‘als oren en ogen’ van het 
gemeentebestuur (zie ook aanbeveling 3). 

- Gegeven de omvangrijke subsidierelatie met de gemeente Deventer is dit 
ook in het belang van het Sportbedrijf als onderneming. 
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Deel II: Verslag van bevindingen 
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2 Het Sportbedrijf en de relatie met de gemeente 
 
Doelstelling 
Het doel van het Sportbedrijf is: 
a  het realiseren, beheren, exploiteren van sportaccommodaties, zowel in- 

als outdoor en het mede gebruiken van deze sportaccommodaties als 
aanjager en economische motor voor sport, vrije tijd en toerisme, zowel 
lokaal, regionaal, als provinciaal. 

b het bieden van alle mogelijke ondersteuning en dienstverlening aan sport-
en vrije tijd gerelateerde organisaties en sportverenigingen zowel in 
Deventer, als in de regio; 

c het bedenken en uitvoeren van sport- en vrije tijdprojecten; 
d het opzetten van lokale, regionale en provinciale 

samenwerkingsverbanden met kennispartners op het gebied van sport; 
e het structureel doorvoeren van initiatieven op het gebied van 

duurzaamheid, energie en milieu; 
f het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, 

het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van 
andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; 

e het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.1 

 
Diensten 
Het Sportbedrijf biedt een groot aantal diensten op gebied van recreatie, 
educatie, doelgerichte sporters en arrangementen:  
- Dagrecreatie en ontspanning: zwemmen, schaatsen, spelen, zonnen, 

massage, eten en drinken. 
- Sport en educatie: vrouwenfitness, schaatsen, squashen, hulpverlening, 

zaalverhuur, sportmedisch centrum. 
- Arrangementen: vergaderen, groepsuitjes en events, dagje de Scheg, 

kinderfeestjes, schoolreisjes. 
- Sportief Deventer: evenementen, sportleerbedrijf, sportkennismaking, 

kennisbank, topsport. 
 
 
 
 

               
 
1  Statuten van N.V. Deventer Ontwikkelingsmaatschappelijk Sportcomplexen / Sportbedrijf Deventer N.V., 23 

juli 2012 (concept). 
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Het Sportbedrijf beheert, onderhoudt en exploiteert de volgende accommodaties:  
- Sport- en Belevingscentrum De Scheg: Kunstijsbaan, Zwembad, (Internationale) 

Sporthal, Squashbanen.  
- Borgelerbad: binnen- en buitenbad; 
- Sporthal Keizerslanden;  
- Sporthal De Kroon;  
- Sporthal De Uutvlog;  
- 23 gymlokalen.  
 
Sport- en Belevingscentrum De Scheg is met meer dan 1 miljoen bezoekers per 
jaar veruit de grootste publiekstrekker.2 
 
Taakstelling van het Sportbedrijf 
- “in algemene zin uitvoering te geven aan haar strategische beleidsplan; 
- het optimaliseren van horecamogelijkheden binnen bedrijfsvoering en nieuwe 

bezoekersconcepten; 
- het revitaliseren van De Scheg binnen ontwikkeling Holterwegzone met 

aandacht voor centralisatie entreegebied, huisvesting en toevoeging van nieuwe 
faciliteiten en voorzieningen; 

- het verder ontwikkelen van De Scheg als magneet voor 
uitbreidingsmogelijkheden in “Leisure”- traject Holterwegzone. 

- het (verder) ontwikkelen van Sportbeleid; 
- het vanuit drie programmalijnen (sportieve leefomgeving, school en vereniging) 

streven naar een Sportief Deventer realiseren, met als belangrijkste doel het 
verhogen de sportparticipatie in Deventer; 

- elke inwoner van Deventer in principe levenslang optimaal te kunnen bedienen 
met een passend en op maat afgestemd sportaanbod; 

- het ontwikkelen (en uitvoeren) van visie en uitvoeringsprogramma’s voor sport 
binnen het gemeentelijke programma ‘Meedoen’; 

- het nadrukkelijk verbinden van sport met zorg, cultuur en welzijn; 
- het uitvoeren en ontwikkelen van wijkgerichte beweegconcepten en/of 

accommodatiebeleid; 
- het spelen van een prominente en vooraanstaande rol bij initiatieven vanuit 

samenleving voor organisatie van lokale en (boven)regionale 
(top)sportevenementen; 

- het ondersteunen van initiatieven rondom topsport en het Olympisch Netwerk in 
de regio; 

- het verder uitbouwen van het Sportleerbedrijf uitbouwen tot een zichtbare 
netwerkorganisatie waarbinnen allerlei partijen (onderwijs en bedrijfsleven) in de 

               
 
2  www.Sportbedrijfdeventer.nl 



 

21 

 

gemeente/regio samenwerken en samen investeren in de sportinfrastructuur; 
- het verzorgen van een wijkgerichte dekking en inzet voor 

combinatiefunctionarissen en sportbuurtcoaches; 
- het doorontwikkeling van beweegconcepten richting zorg en welzijn (“NASB”); 
- het inzetten op vergroten van zichtbaarheid van (top- en breedte)sport in 

Deventer, teneinde een Sportief Deventer te creëren; 
- het Doorontwikkelen van het initiatief (platform) ‘Deventer gaat voor Gezond’; 
- het aanjagen van (en daar waar mogelijk aanhaken bij) initiatieven rondom het 

“Olympisch Plan 2028”.” 
 

Bron: Statuten van N.V. Deventer Ontwikkelingsmaatschappelijk Sportcomplexen / 
Sportbedrijf Deventer N.V., 23 juli 2012 (concept). 
 
In het Strategisch beleid van het Sportbedrijf (2010) zijn de ambities opgenomen 
onder het motto Beleving is Beweging. Eén van de dimensies in dit plan is het 
uitvoeren en (mede) ontwikkelen van het sportbeleid voor gemeente Deventer. 
 
De relatie tussen het Sportbedrijf en gemeente Deventer 
De gemeente Deventer heeft het beheer en de exploitatie van 
binnensportaccommodaties overgedragen aan het Sportbedrijf. Op dit moment 
loopt er ook een onderzoek naar de buitensportaccommodaties. Het doel hiervan 
is eventuele synergievoordelen te onderzoeken door zowel de binnen- als de 
buitensportaccommodaties bij het Sportbedrijf onder te brengen. Dit in het kader 
van kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen, zoals de invoering van één 
loket voor gasten. 
 
Het Sportbedrijf is een naamloze vennootschap en tevens een verbonden partij 
van de gemeente: 
- De gemeente is de enige aandeelhouder van het Sportbedrijf en vervult 

tevens de rol van subsidieverlener. Naast de gemeentelijke subsidie-
inkomsten is het Sportbedrijf een commercieel bedrijf (kaartverkoop, horeca 
et cetera).  

- Het Sportbedrijf is een verbonden partij van de gemeente. Dit betekent dat de 
gemeente zowel een bestuurlijk belang (de gemeente heeft stemrecht) als 
een financieel belang (de financiële inleg is niet verhaalbaar bij een 
faillissement) heeft. Dit betekent ook dat de gemeente bestuurlijk en 
financieel aansprakelijk is en daarmee dus een financieel risico loopt. 

 
De bedrijfsvoering wordt niet alleen door economische, maar ook door 
maatschappelijke doelen bepaald. Enerzijds is het gemeentebestuur als 
aandeelhouder geïnteresseerd in winst. Anderzijds is het gemeentebestuur als 
dienstverlener geïnteresseerd in het realiseren van maatschappelijke 
doelstellingen. 
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Figuur 2.1 geeft een vereenvoudigde weergave van de aansturing en controle 
van het Sportbedrijf, de daarbij betrokken spelers en de informatievoorziening 
tussen de betrokken spelers. 
 

 
Figuur 2.1: aansturing en controle van het Sportbedrijf. 
 
Namens het gemeentebestuur vervult de wethouder financiën de 
aandeelhoudersrol. De portefeuillehouder Meedoen is verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke vertaling van de beleidskader naar subsidieafspraken.  
 
Gemeente Deventer, Programmabegroting 2013 - Paragraaf Verbonden 
Partijen 
Over het Sportbedrijf: 
“Alle gewone aandelen van deze vennootschap zijn in handen van de gemeente 
Deventer. De tien prioriteitsaandelen worden gehouden door de “Deventer  
Stichting tot het houden en beheren van prioriteitsaandelen in naamloze en besloten 
vennootschappen”. Het aandelenkapitaal ad rond € 91.000 is niet geactiveerd. De 
NV heeft gering eigen vermogen voor incidentele tegenvallers. De boekwaarde van 
de door de gemeente aan de vennootschap verstrekte leningen is gedaald van 
afgerond € 17 miljoen tot afgerond € 16,9 miljoen. Als opdrachtgever/bijdragever-
strekker zorgt de gemeente voor een stuk borging van de continuïteit van deze 
vennootschap. Een substantieel ander deel zal van de gebruikers moeten blijven 
komen. Dat was, is en blijft een risico voor dergelijke voorzieningen en het is voor de 
vennootschap een uitdaging om te blijven zorgen voor een aantrekkelijk aanbod 
tegen marktconforme/concurrerende prijzen in het belang van het op niveau houden 
van het gebruik.” 
Eigen vermogen: € 60.669. Vreemd vermogen: € 20.077.288. Resultaat: € 22.062. 
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3 Beleid voor sport  
 
Deelvragen: 
- In welke mate zijn er heldere doelstellingen geformuleerd voor het 

Sportbedrijf? 
- Heeft de raad deze doelstellingen vastgesteld? 
- Is een inhoudelijk en procedureel helder toetsingskader (inclusief te leveren 

prestaties) aanwezig als grondslag voor de beoordeling van 
subsidieaanvragen van het Sportbedrijf, gebaseerd op de 
subsidieverordening en de subsidieregels die de gemeente Deventer heeft 
geformuleerd? 

 
Subsidieverstrekking is alleen zinvol als de activiteiten van het Sportbedrijf 
bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Voor een 
doeltreffende inzet van subsidies als sturingsinstrument richting het Sportbedrijf 
is allereerst van belang dat de raad een evalueerbaar beleidskader voor sport 
vaststelt. Evalueerbaar in termen van Specifiek, Meetbaar, Realistisch en 
Tijdgebonden (SMRT). Vervolgens kan het college deze doelen vertalen naar 
evalueerbare subsidieafspraken met het Sportbedrijf.  
 
Formuleren en vaststellen van doelstellingen voor sport 
De raad stelt in de periode 2009 – 2012 een aantal sportdoelen vast. De kern 
van het sportbeleid is voor de periode 2009-2012 geformuleerd in drie 
beleidsdocumenten en de Programmabegroting: 
1 Sportnota Deventer Vitaal 2009-2012.3 
2 Integrale Toekomstvisie binnen- en buitensportaccommodaties 2009-

2017.4 
3 Beleidsplan Meedoen, Samen sterk in mensenwerk 2012-2015.5 
 
Tot 2012 valt sport onder het Programma Sport. Vanaf 2012 wordt sport 
ondergebracht bij het nieuwe programma Meedoen. We vatten het beleid in de 
periode 2009-2012 samen in een doelenboom (figuur 3.1). 

               
 
3  Vastgesteld door de raad op 27 mei 2009. 
4  Vastgesteld door de raad op 27 mei 2009. 
5  Vastgesteld door de raad op 10 oktober 2012. 
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Figuur 3.1: samenvatting gemeentelijke sportdoelen in de periode 2009-2012. 
 
Er is een aantal voorbeelden van goed evalueerbare doelen, met name rond 
sportparticipatie en overgewicht, maar over het geheel zijn de doelen 
onvoldoende specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd: 
- Onvoldoende specifiek: de doelstellingen zijn onvoldoende afgebakend en 

gedefinieerd waardoor de reikwijdte niet helder is.  
- Onvoldoende meetbaar: zaken als ‘bevorderen’, ‘afstemmen op’, ‘veel 

gebruik maken van’ et cetera, zijn niet eenduidig vast te stellen.  
- Matig tijdgebonden: een tijdsaanduiding ontbreekt in de meeste gevallen.  
 
De ambities in het beleidskader voor de periode 2009-2012 zijn in onvoldoende 
mate realistisch. Op het moment van vaststelling door de raad is al helder dat 
onvoldoende middelen beschikbaar zijn om het beleid volledig uit te kunnen 
voeren.  
 
“Om de sportnota volledig te kunnen uitvoeren zijn extra gelden nodig. De huidige 
economische situatie brengt met zich mee dat het niet haalbaar is om extra gelden 
beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt dan ook om wel de kaders en actiepunten 
van de sportnota vast te stellen, maar de mate van uitvoering afhankelijk te maken 
van de huidige middelen in programma 14. De directeur van de eenheid Ruimte en 
Samenleving wordt verzocht om dit in een uitvoeringsplan verder vorm en inhoud te 
geven.”  
 
Bron: Gemeente Deventer, Raadsvoorstel 1444505, Sportnota Deventer Vitaal 2009-
2012 en Integrale Toekomstvisie Binnen- en Buitensportaccommodaties, 27 mei 2009. 
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Uit de beleidskaders wordt duidelijk dat sportdoelen ook bijdragen aan verder 
gelegen doelen op het gebied van leefbaarheid, participatie, gezondheid en 
opgroeien. 
 

 
Vanaf 2012 wordt dit voortgezet door integratie van sport in het programma 
Meedoen.  
 
Sportnota Deventer Vitaal 
In de sportnota zijn drie kerndoelen opgenomen: 
1 Vergroten van sportdeelname: 

a Het percentage regelmatige sporters moet gegroeid zijn, met 
name onder kinderen, ouderen, allochtonen en mensen met een 
beperking.  

 
Doelen voor sportparticipatie: afname van het ambitieniveau 
- In de Programmabegroting 2010 is het doel voor sportparticipatie vastgesteld 

op 68% van de inwoners. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2008.  
- Volgens de Programmabegroting 2011 bedroeg de sportparticipatie in 2009 

58%. Dit houdt een verlaging in ten opzichte van de situatie in 2008. De 
streefwaarde voor 2010 ligt eveneens lager en is vastgesteld op 60%.  

- In de Programmabegroting 2012 wordt het zelfde streefpercentage 
geformuleerd als in 2011, namelijk 60% van de bevolking beweegt minimaal 30 
minuten per dag (conform de Nationale Beweegnorm). Andere beoogde 
resultaten zijn dat kinderen in het ZMLK-onderwijs een zwemdiploma halen en 
meer inwoners via Stichting Leergeld en Rechtop! participeren op het gebied 
van sport, cultuur en educatie (stijging van 2.800 naar 3.000). 

- In de Programmabegroting 2013 daalt de streefnorm voor beweging verder, 
namelijk naar 57%. Ook het ambitieniveau neemt af. Er is sprake van een 
beoogde stijging van 0.8% ten opzichte van 2012 (stijging van 56.2% naar 

“Ten behoeve van de uitwerking zijn onder andere de volgende aandachtspunten in 
relatie tot sport genoemd: gezondheid, onderwijs, sociale binding, doelgroepenbeleid 
(jongeren, allochtonen, senioren, mensen met een beperking), toegankelijkheid (in 
financieel opzicht), sport op wijk/buurtniveau, spreiding van accommodaties en het 
streven naar sterke verenigingen. Op basis van voornoemde uitgangspunten heeft de 
gewenste herijking plaatsgevonden, hetgeen heeft geresulteerd in voorliggende 
Sportnota Deventer Vitaal 2009-2012.”  
 
Bron: Gemeente Deventer, Raadsvoorstel 1444505, Sportnota Deventer Vitaal 2009-2012 
en Integrale Toekomstvisie Binnen- en Buitensportaccommodaties, 27 mei 2009. 
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57%).6 Vanaf 2013 wordt op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassen 
(uitgevoerd door de gezondheidsdienst) een doel voor overgewicht 
geformuleerd: dit dient in 2013 stabiel te blijven. 

 
b Het sportaanbod is afgestemd op de behoefte.  
c Meer faciliteiten voor individueel en ongeorganiseerd sporten. 
d Kinderen in het basisonderwijs sporten minimaal 3 uur per week. 

 

  
 
2 Versterken van de kwaliteit van de sportbeoefening en de 

sportinfrastructuur: 
a Een aantal sportverenigingen kan worden aangemerkt als ‘vitale 

sportvereniging’.7 
b Sportverenigingen hebben hun maatschappelijke rol opgepakt in 

samenwerking met onderwijs, welzijn en 
buurt/dorp/wijk(verenigingen). 

c Burgers participeren onder andere via de sportverenigingen.  
d Een aantal sportverenigingen heeft een (internationaal) 

sportevenement georganiseerd dat breed aandacht krijgt. 
e Sportverenigingen hebben veel gebruik gemaakt van Sport 

Service. 
 
 
3 Ontwikkelen en in stand houden van een goed voorzieningenniveau: 

a Het realiseren van multifunctionele en clusteraccommodaties.  

               
 
6  Het Beleidsplan Meedoen (2012) streeft naar een percentage van 65% dat voldoet aan de Nationale 

Beweegnorm voor de periode tot 2015. 
7  Een vitale vereniging is een vereniging met veel jeugdleden en veel vrijwilligers, met een gezond 

financieel beleid en die goed omgaat met zaken als fairplay en anti-alcoholbeleid (bron: Verslag Politieke Markt 

Deventer, 13 mei 2009, agendapunt Sportnota Deventer Vitaal). 
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b Optimale bezetting van accommodaties.  
c Samenwerking en dwarsverbanden tussen accommodaties en 

instellingen op het gebied van onderwijs, welzijn en sport.  
d Voldoende sportaccommodaties van goede kwaliteit.  
e Impuls geven aan het sportaanbod d.m.v. ontwikkeling 

Holterwegzone. 
 

  
 
Integrale Toekomstvisie binnen- en buitensportaccommodaties 2009-2017 
De toekomstvisie sluit in belangrijke mate aan op het derde doel uit de sportnota. 
De gemeente Deventer wil door het voeren van een gericht en proactief 
accommodatiebeleid bijdragen aan: 
1 Het stimuleren van een levensloopbestendige deelname van de inwoners 

aan sportieve- en welzijnsactiviteiten. 
2 Een voldoende aanbod aan sportmogelijkheden in wijken en dorpen om 

daarmee de leefbaarheid vergroten. 
3 De realisatie van multifunctionele en clusteraccommodaties in de wijken 

en dorpen. 
4 Het realiseren van een optimale bezetting van de gemeentelijke 

accommodaties. 
5 Het bevorderen van samenwerking en dwarsverbanden tussen 

accommodaties en instellingen op het gebied van onderwijs, welzijn en 
sport. 

 
Hierbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd: 
- Realiseren van een ‘optimaal aanbod’: accommodaties dienen zowel in 

kwalitatief als in kwantitatief opzicht te voldoen aan de reële wensen en 
behoeften van de voornaamste gebruikers(groepen).  

- De gemeente is verantwoordelijk voor realisatie en instandhouding van een 
basisvoorzieningenniveau aan accommodaties. De gemeente stimuleert en 
ondersteunt maatschappelijke initiatieven, samenwerking en afstemming 
tussen maatschappelijke partners zoals verenigingen, scholen en 
welzijnsinstellingen. 

- Er ligt nadruk op jeugd, ouderen, allochtonen en mensen met een beperking. 
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- Sportaccommodaties dragen bij aan het behoud van leefbaarheid van alle 
kernen. Ook in de kleine kernen wordt een ‘solide’ basis van binnen- en 
buitensportvoorzieningen gehandhaafd. 

- Inzet op breedtesport en prestatieve sport boven topsport. 
- Inzet op multifunctionele accommodaties en clustervorming met het oog op 

doelmatig en efficiënt gebruik. 
 

  
 
Beleidsplan Meedoen, Samen sterk in mensenwerk 2012-2015 
Vanaf 2012 maakt sport deel uit van het Programma Meedoen. Op deze manier 
wordt sport verder geïntegreerd met de verschillende achterliggende doelen op 
gebied van leefbaarheid, participatie, gezondheid en opgroeien.  
 
“Sport draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen en vergroot de 
betrokkenheid bij de maatschappij. Het biedt kansen om mensen te laten 
participeren en te laten integreren en daardoor de leefbaarheid in de wijken te 
vergroten.” 
 
Bron: Uitvoeringsprogramma Meedoen. 
 
De belangrijkste inhoudelijke verandering vanaf 2012 is het beëindigen van het 
doelgroepenbeleid dat specifiek is gericht op jongeren, allochtonen en senioren 
(bron: interviews). Dit met uitzondering voor mensen met een beperking. Voor 
deze groep zijn wel specifieke doelen geformuleerd.  
 
De doelen zijn als volgt: 
1 Het percentage inwoners dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond 

bewegen stijgt naar 65% door de inzet van verenigingsport, breedte sport, 
sportevenementen en het Olympisch netwerk programmatisch te 
benaderen via het netwerk "Deventer gaat voor Gezond". 

2 Het aanbod van zorg-, welzijn-, sport- en cultuuractiviteiten in de wijken is 
toereikend en toegankelijk voor alle bewoners. Er is speciale aandacht 
voor inwoners met een beperking door de inzet van een netwerkgroep 
"sporten met een beperking". Hierdoor zijn er minimaal 6 
sportaccommodaties in Deventer toegankelijk voor mensen met een 
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beperking waar minimaal 1 vitale sportvereniging per locatie een aanbod 
verzorgt. 

3 Het percentage inwoners dat te maken heeft met overgewicht in 2015 blijft 
stabiel. 

 

  
 
Hanteren van een inhoudelijk toetsingskader voor het beoordelen 
van subsidieaanvragen van het Sportbedrijf 
De Algemene gemeentelijke subsidieverordening (2011) is het toetsingskader 
waarbinnen de subsidieaanvragen van het Sportbedrijf door het college worden 
beoordeeld: het college kan drie subsidietypen toekennen, namelijk een 
‘waarderingssubsidie’, ‘projectsubsidie’ of ‘budgetsubsidie’. Het Sportbedrijf komt 
in aanmerking voor een budgetsubsidie, maar ook incidenteel voor waardering- 
en/of projectsubsidies. Hierbij is de budgetsubsidie structureel van aard en 
tevens de grootste inkomstenbron. Het verlenen van een budgetsubsidie maakt 
het mogelijk om te sturen op prestaties, in ieder geval op het niveau van uit te 
voeren activiteiten. Een budgetsubsidie wordt als volgt omschreven: 
 

“een structurele subsidie voor vooraf afgesproken activiteiten, waarvan de 
beoogde resultaten aantoonbaar worden gemaakt in kwantitatieve en/of 
kwalitatieve zin, bestede tijd en/of ingezette middelen” (Algemene 
gemeentelijke subsidieverordening). 

 
In de subsidieverordening zijn de eisen aan de subsidieaanvraag, de procedure 
waarlangs een beslissing tot stand komt en de informatie- en 
verantwoordingsplichten voor de subsidieontvanger helder omschreven. 
Op basis van de schriftelijke stukken kan worden vastgesteld dat de 
subsidieverordening ook feitelijk als toetsingskader wordt gebruikt voor het 
beoordelen van de subsidieaanvragen. Zo wordt in de subsidiebeschikkingen 
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wordt gerefereerd aan de bepalingen uit de subsidieverordening, bijvoorbeeld 
een tijdige indiening van de aanvraag. In de exploitatieovereenkomst 2011 is 
bijvoorbeeld aangetekend dat op een onderdeel wordt afgeweken van de 
bepalingen in de Algemene Subsidieverordening.8  
 
Jaarlijks wordt een nieuwe subsidie verstrekt. De subsidie wordt telkens verleend 
onder de ontbindende voorwaarde dat het Sportbedrijf meewerkt aan de 
totstandkoming van een uitvoeringsovereenkomst. Het Sportbedrijf wil in plaats 
van een jaarlijkse subsidiecyclus graag gaan toewerken naar een vierjarige 
subsidiecyclus.9 
 
De subsidiebeschikking geeft geen inzicht in de inhoudelijke toetsing van de 
subsidieaanvraag door de gemeente. De subsidiebeschikking 2010 illustreert dit. 
In algemene termen wordt opgemerkt dat de aanvraag past binnen het 
gemeentelijke sportbeleid: 
 

“Wij zijn van oordeel dat uw aanvraag past binnen het gemeentelijk beleid 
op het gebied van sport. Over het voornemen tot subsidieverlening heeft 
met u overleg plaatsgevonden.” 

 
Lopende het jaar vindt nauw overleg plaats tussen de gemeente en het 
Sportbedrijf. Tijdens deze contacten wordt het beleid van de gemeente vertaald 
naar te realiseren prestaties door Sportbedrijf (bron: interviews met interne 
sleutelpersonen). Subsidie wordt jaarlijks toegekend onder op voorwaarde dat 
overeenstemming ontstaat over de subsidieafspraken en prestaties in de 
uitvoeringsovereenkomst. Het Sportbedrijf doet voorstellen voor de 
uitvoeringsovereenkomst. 
Het Sportbedrijf ontvangt ook subsidie voor de inzet van 
combinatiefunctionarissen in samenwerking met de Brede Scholen en de 
Leeuwenkuil. Een combinatiefunctie is een functie waarbij de werknemer in 
dienst is bij één werkgever maar werkt in minimaal twee werkvelden/sectoren, 
bijvoorbeeld onderwijs en sport of onderwijs en cultuur. Daarnaast zijn deze 
functies ingesteld om sportverenigingen te helpen bij hun verdere  
 
 

               
 
8  Voor 1 mei wordt een inhoudelijk en financieel jaarverslag aangeboden ter verantwoording van 

subsidiegelden. Dit wijkt af van subsidieverordening maar is bedoeld om uiterlijk in juni een door de 

aandeelhoudersvergadering goedgekeurde jaarrekening te verkrijgen. 
9  NV DOS, Beleving in beweging, januari 2009 (bedrijfsplan van NV DOS voor de jaren 2009-2013. Zie 

ook: Sportbedrijf Deventer, Strategie & Beleid, 2010. p.5. 
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professionalisering en bij het aanbieden van naschoolse activiteiten.10  
Het Sportbedrijf kent twee verschillende combinatiefuncties. 
 
Combinatiefunctie sportieve scholen 
De combinatiefunctionaris werkt vanuit het onderwijs, dus op een brede School (of 
een school voor speciaal onderwijs). Vaak geeft deze functionaris 
bewegingsonderwijs en heeft hij/zij als extra taken het ontwikkelen en uitvoeren van 
naschools sportaanbod en het introduceren van kinderen bij verschillende 
sportverenigingen (binnen- en buitenschools). 
 
Combinatiefunctie sportieve sportvereniging 
De combinatiefunctionaris Sportieve Sportvereniging werkt vanuit de sport, dus op 
een sportpark. Er is bewust voor gekozen om de combinatiefunctionaris niet aan 
één sport te verbinden, maar om de functionaris te verbinden aan een sportpark en 
dus meerdere verenigingen. De functionaris heeft als taak om de verenigingen te 
versterken en om deze te betrekken bij het onderwijs (binnen- en buitenschools). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
10  Het gaat hier om de impuls brede scholen, sport en cultuur. Combinatiefuncties worden voor het 

eerste jaar voor 100% betaald door het rijk. Voor de volgende jaren worden ze voor 40% betaald door het rijk. 
gemeente en andere partijen (bijvoorbeeld scholen) brengen dan de overige 60% op. Zie ook: 

www.combinatiefuncties.nl 
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Samenvatting aan de hand van de deelvragen en normen 
 
Onderzoeksvraag en normen Voldaan Toelichting 
In welke mate zijn er heldere doelstellingen geformuleerd voor het 
Sportbedrijf? 
Doelstellingen zijn evalueerbaar 
geformuleerd te weten: 
specifiek, meetbaar, realistisch 
en tijdgebonden. 

Nee Op enkele uitzonderingen na zijn de 
doelen in onvoldoende mate 
specifiek, meetbaar en 
tijdgebonden.  
Bij vaststelling van de sportnota 
waren onvoldoende financiële 
middelen beschikbaar om het 
beleid volledig uit te voeren. 
 
 
 
 

Heeft de raad deze doelstellingen vastgesteld? 
De raad heeft de doelstellingen 
vastgesteld. 

Ja De doelen voor het gemeentelijke  
sportbeleid zijn door de raad 
vastgesteld. 

Is een inhoudelijk en procedureel helder toetsingskader (inclusief te 
leveren prestaties) aanwezig als grondslag voor de beoordeling van 
subsidieaanvragen van het Sportbedrijf, gebaseerd op de 
subsidieverordening en de subsidieregels die de gemeente Deventer heeft 
geformuleerd? 
Er is een helder inhoudelijk 
toetsingskader aanwezig. Dat 
wil zeggen dat dit 
toetsingskader in ieder geval het 
volgende voorschrijft: 
Een aansluiting van de 
subsidieaanvraag op de 
gemeentelijke doelstellingen. 
Een vertaling van de 
subsidieaanvraag naar 
evalueerbare doelen in een 
subsidiebeschikking en 
uitvoerings- of 
prestatieovereenkomst. 
Het voldoen aan de 
subsidieverordening en de 
subsidieregels van de 
gemeente. 

Ja De Algemene gemeentelijke 
subsidieverordening (2001) is het 
toetsingskader voor 
subsidieverlening aan het 
Sportbedrijf. De 
subsidieverordening wordt in de 
praktijk toegepast.  
Een weigeringsgrond voor 
subsidieverstrekking is een 
onvoldoende aansluiting van de 
aanvraag op het door de 
gemeenteraad vastgesteld beleid. 
 
Het verlenen van een 
budgetsubsidie maakt het mogelijk 
om te sturen op prestaties, in ieder 
geval op het niveau van uit te 
voeren activiteiten.  
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4 Uitvoering 
 
Deelvragen: 
- Hoe wordt door de gemeente omgegaan met het toetsingskader als 

grondslag voor de beoordeling van subsidieaanvragen van het Sportbedrijf? 
- In welke mate worden de beschikbare middelen conform doelstellingen en 

plannen ingezet? 
 

4.1 Vertalen van beleidsdoelen naar subsidieafspraken 
De uitvoeringsovereenkomsten bevatten de meest concrete afspraken tussen de 
gemeente en het Sportbedrijf. De belangrijkste afspraken in de 
uitvoeringsovereenkomsten richten zich op: 
- Exploitatie van de accommodaties. 
- Prestatieafspraken. 
- Onderhoud van de accommodaties.11 
 
De uitvoeringsovereenkomsten zijn een belangrijke voorwaarde voor 
subsidieverstrekking. Sturing op de samenhang tussen gemeentelijke doelen en 
uitvoering door het Sportbedrijf verloopt langs de lijn van de portefeuillehouder 
Meedoen (voorheen Sport), de gemeentelijke accounthouder voor het 
Sportbedrijf en de directie van het Sportbedrijf. De Raad van Commissarissen 
ziet voor zichzelf geen expliciete rol bij het bewaken van de aansluiting tussen 
gemeentelijk beleid en de uitvoering door het Sportbedrijf(bron: interview). Hier 
ligt de oriëntatie vooral op het bewaken van bedrijfsmatige aspecten en de 
continuïteit van de bedrijfsvoering. 
 
De uitvoeringsovereenkomsten bevat geen eisen ten aanzien van kwaliteit en 
veiligheid. Denk daarbij aan het voldoen aan de eisen voor het keurmerk Veilig 
en Schoon.12 Dit aspect wordt geborgd via vergunningverlening, toezicht en 
handhaving van de provincie en de gemeente. 
 
 
 
 

               
 
11  Dit is ook belangrijk voor de veiligheid. Vergelijk met Zwembad Stappegoor in Tilburg waar in 2011 

een dodelijk ongeval plaatsvond door corrosie aan ophangingsconstructies. 
12  Het Keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op 

een aantal extra kwaliteitseisen. Uit interviews blijkt overigens dat het Sportbedrijf voldoet aan dit keurmerk. 
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Evalueerbaarheid van prestatieafspraken 
De prestatieafspraken zijn uitgebreid en gedetailleerd (zie ook bijlage 3). In 2009 
tellen we 90 uitvoeringsprestaties voor de accommodaties. Het aantal neemt in 
de jaren daarna wel af. In 2012 gaat het om 55 uitvoeringsprestaties.  
 
De afspraken zijn goed evalueerbaar (specifiek, meetbaar en tijdgebonden). Zo 
zijn de meeste prestaties gekwantificeerd en daardoor meetbaar op het gebied 
van openingstijden, bezoekersaantallen, verhuur van accommodaties, tarieven 
en het verzorgen van lessen. Overige activiteiten, vooral op het gebied van 
sportstimulering, zijn op onderdelen minder evalueerbaar, bijvoorbeeld: 
 

“De directe en gerichte ondersteuning van minimaal 30 Deventer 
sportverenigingen.” 
 
“ Het leveren van een actieve bijdrage aan de netwerkvorming zorg-, 
welzijn-, sport.” 
 

Deze afspraken zijn onvoldoende specifiek. Wanneer is bijvoorbeeld sprake van 
‘directe en gerichte ondersteuning?’.  
 
Relatie tussen uitvoeringsovereenkomsten en de doelen uit de 
beleidskaders 
De relatie tussen uitvoeringsprestaties en de doelen van gemeentelijk beleid is in 
onvoldoende helder. Uitvoering van de prestatieafspraken geeft met andere 
woorden onvoldoende zicht op de bijdrage aan beoogde doelen. Bijvoorbeeld: 
 

“De combinatiefunctionarissen Sport verzorgen jaarlijks 250 
sportkennismakingslessen met een bereik van 250 kinderen. De 
combinatiefunctionarissen Onderwijs verzorgen jaarlijks 250 
sportkennismakingslessen op brede scholen met een bereik van 250 
kinderen per week.” 13 

 
Het effect van deze gekwantificeerde activiteit kan zijn een toename van 
kinderen die lid worden van sportverenigingen (sportdeelname) en meer 
beweging door kinderen die nu de beweegnorm niet halen (gezondheid en 
overgewicht).  
 
In figuur 4.1 is een globale reconstructie gemaakt die de aansluiting tussen 
doelen uit de beleidskaders en de uitvoeringsprestaties inzichtelijk maakt.  

               
 
13  Bron: uitvoeringsovereenkomst 2012.  
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Figuur 4.1: Globale reconstructie tussen de beleidsdoelen van de gemeente (zie 
hoofdstuk 2) en de uitvoeringsprestaties uit de subsidieovereenkomsten. 
 
Het Sportbedrijf ontwikkelt zelf ook (meerjaren) plannen en beleid. Voorbeeld zijn 
de: Schegvisie 2009-2013, Beleving in beweging” en het “Strategisch beleid 
Sportbedrijf Deventer” (2010). Deze zijn vastgesteld door de Raad van 
Commissarissen en door de gemeente (in de rol van aandeelhouder). In het 
strategische beleid worden de missie, visie en ambities verwoord. Een van de 
ambities is het sportbeleid voor de gemeente Deventer uit te voeren en (mede) te 
ontwikkelen. 
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In de Schegvisie 2009-2013 worden twaalf acties geformuleerd om de groei van 
het aantal bezoekers te stimuleren en daarvoor de juiste voorwaarden te kunnen 
bieden in termen van onderhoud, personeel, marktwaarde en een gezonde 
financiële basis. Deze acties worden door de gemeente ondersteund met een 
besluit en (financiële) middelen. Uitzondering is het streven van het Sportbedrijf 
om subsidie afspraken te maken voor een periode van vier jaar. Tot op heden is 
er geen meerjaren overeenkomst maar worden subsidies jaarlijks vastgesteld.  
 
 
Samenvatting aan de hand van de deelvragen en normen 
 
Onderzoeksvraag en normen Voldaan Toelichting 
Hoe wordt door de gemeente omgegaan met het toetsingskader als 
grondslag voor de beoordeling van subsidieaanvragen van het 
Sportbedrijf? 
De subsidieaanvraag wordt 
vertaald naar evalueerbare 
doelen en prestaties in 
subsidiebeschikkingen en 
uitvoerings- of 
prestatieovereenkomst aan het 
Sportbedrijf. 

Nee De subsidieafspraken zijn 
weliswaar evalueerbaar, maar de 
relatie tussen uitvoeringsprestaties 
en de doelen van het gemeentelijk 
beleid is in onvoldoende mate 
helder. 

 

4.2 Inzet van beschikbare middelen conform doelstellingen 
en plannen 

 
De onderstaande tabel presenteert de door de gemeente verstrekte subsidies 
over de jaren 2009 – 2013 alsmede de inkomsten uit bedrijfsactiviteiten 
(bedrijfsopbrengsten)14.  
 
Uit de jaarrekeningen blijkt duidelijk waarvoor de inkomsten gebruikt worden. 
Ook zien we een ontwikkeling in de begroting en jaarrekeningen van het 
Sportbedrijf. Deze worden steeds transparanter want: 
1 In de begroting van 2013 zijn kosten niet alleen verbijzonderd naar 

kostensoort (personeelskosten, huisvestingskosten et cetera) maar ook 
per kostenobject zoals de ijsbaan, Zwembaden Scheg, Borgelerbad, 
Sportzalen Scheg et cetera.  

               
 
14  In paragraaf 5.2 zal verder worden ingegaan op de ontwikkeling van bedrijfsopbrengsten, subsidies 

en kosten over de jaren 2009 – 2013. 
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2 De bedrijfsopbrengsten worden verbijzonderd per object. 
 
Met uitzondering van subsidies voor specifiek genoemde projecten of activiteiten 
wordt de inzet van subsidies verder niet verbijzonderd. Hierdoor is de 
gemeentelijke subsidie een middel om het verschil tussen de totale 
bedrijfsopbrengsten en de totale bedrijfslasten te overbruggen. Aan de hand van 
het verbijzonderde kostenoverzicht per object is er wel zicht op de 
kostenverhouding tussen de objecten. Deze verhouding geeft een eerste 
indicatie van de subsidiestromen naar de verschillende objecten. Dit is in de 
begrotingen en jaarrekeningen echter niet geëxpliciteerd. Ook geeft het 
Sportbedrijf aan dat enkele kosten niet specifiek aan een object of accommodatie 
toe te rekenen zijn. 
 
Aandachtspunt hierbij is of subsidies enkel worden ingezet voor activiteiten die 
aansluiten op de gemeentelijke uitvoeringsovereenkomsten. Gedurende het 
onderzoek is niet gebleken dat subsidies worden aangewend voor activiteiten 
anders dan de uitvoeringsovereenkomsten. Dit is ook van toepassing voor de 
horeca. Deze activiteit weet uit de bedrijfsopbrengsten de kosten te dekken en 
derhalve worden hiervoor geen subsidiegelden aangewend. 
 
Inkomsten Deventer Sportbedrijf 2009 - 2013
*€ 1.000,- 2009 2010 2011 2012 2013
Bedrijfsopbrengsten 3.618 3.673 4.097 4.726 5.627

Subsidies 4.610 5.095 5.195 5.034 4.876
Exploitatiesubsidie 3.729 3.657 3.686 3.656 3.571

Aanvulling Voorjaarsnota 2008 332 340 343 350 350

Inbreiding gymnastieklokalen EHL 62 62 62 62 62

Verenigingsondersteuning 70 70 71 72 72

Sportservice 268 107 107 109 109

Sporthal Bathmen - 4 33 33 33

Rente, aflossing en GROH de Kroon - 300 295 289 283

Bijdrage verliescompensatie 2009 - 117 - - -

Subsidie Combinatiefunctionarissen - 198 198 202 202

Subsidie Voorstad Oost - 34 175 92 -

Subsidie Rivierenwijk Beweegt 149 206 163 23 21

Subsidie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) - - 35 104 137

Subsidie gezonde stad - - - 26 26

Subsidie sportverkiezing - - - 12 10

Subsidiedie 55+ - - 27 4 -

Totale opbengsten (bedrijfsopbrengsten+subsidie) 8.228 8.768 9.292 9.760 10.503  
Tabel 4.2: Inkomsten uit bedrijfsactiviteiten en subsidies. Bron: jaarrekeningen 2009-2012 
en begroting 2013. 
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Samenvatting aan de hand van de deelvragen en normen 
 
Onderzoeksvraag en normen Voldaan Toelichting 
In welke mate worden de beschikbare middelen conform doelstellingen en 
plannen ingezet? 
De beschikbare middelen 
worden conform doelstellingen 
en plannen ingezet. 

Ja De gemeentelijke subsidies worden 
ingezet voor realisatie van de 
prestatieafspraken in de 
uitvoeringsovereenkomsten.  
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5 Resultaten 
 
Deelvragen: 
- In welke mate zijn de doelstellingen gerealiseerd? (doeltreffendheid). 
- In welke mate staan de middelen in verhouding tot de resultaten? 

(doelmatigheid). 
 

5.1 Realisatie van de doelstellingen 
 
Prestatieafspraken 
De realisatie van de prestatieafspraken in de uitvoeringsovereenkomsten 
(gekoppeld aan jaarlijkse subsidieverstrekking) is onderwerp van maandelijks 
werkoverleg tussen de ambtelijke accounthouder en de directeur van het 
Sportbedrijf. Hierover vindt ook een halfjaarlijks overleg plaats met de 
portefeuillehouder Meedoen (voorheen Sport). 
 
Door deze intensieve relatie bestaat goed zicht op de uitvoering van de 
prestaties en op andere aspecten zoals het onderhoud aan de accommodaties. 
Dit blijkt ook uit de schriftelijke stukken waarin het Sportbedrijf verantwoording 
aflegt over het realiseren van de uitvoeringsprestaties, zoals de feitelijke verkoop 
van kaartjes of gerealiseerde uren verhuur.  
 
Een aantal zaken valt op: 
- Uit de schriftelijke informatie van het Sportbedrijf blijkt dat diverse 

uitvoeringsprestaties niet volledig worden gerealiseerd. Zo blijkt op basis van 
bijlage 3 dat circa 25 uitvoeringsprestaties uit het Uitvoeringsplan 2009 een 
negatieve afwijking van het beoogde streefniveau kennen van 25% of groter. 
Soortgelijke situaties spelen ook rond prestatieafspraken in de jaren 2010 en 
2011.  

- Het is niet duidelijk hoe en in welke mate de gemeente tussentijds bijstuurt. 
Uit de stukken blijken bijvoorbeeld geen consequenties voor de uiteindelijke 
vaststelling van de toegekende subsidie.  

- Tijdens interviews met sleutelpersonen van de gemeente wordt echter wel 
waardering uitgesproken over de uitvoeringsprestaties door het Sportbedrijf. 
Sleutelpersonen lichten toe dat de uitvoeringsovereenkomsten te 
gedetailleerd zijn om effectief te kunnen (bij)sturen. Met name vanaf 2012 is 
daarom ingezet op een versobering van het aantal prestatieafspraken. Uit de 
stukken blijkt dat het aantal prestatieafspraken met circa 40% is afgenomen 
in 2012 ten opzichte van 2009 (zie ook bijlage 3). 

 
Beleidsdoelen 
Een consequente koppeling van uitvoeringsprestaties voor het Sportbedrijf aan 
de gemeentelijke beleidsdoelen ontbreekt (zie hoofdstuk 4). Dit blijkt ook uit de 
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gemeentelijke jaarverslagen. De bijdrage van het Sportbedrijf aan het realiseren 
van vastgestelde doelen is niet zichtbaar.  
 
In algemene zin geven de jaarverslagen weinig inzicht in de realisatie van de 
doelen.  
- In het Jaarverslag 2010 (Programma 14 Sport) van gemeente Deventer wordt 

voor de realisatie voor ‘sportdeelname’, ‘kwaliteit van sportbeoefening’ en het 
‘versterken van de kwaliteit van sportinfrastructuur’ verwezen naar het 
aanstaande bevolkingsonderzoek dat in 2011 zal plaatsvinden.  

- In het Jaarverslag 2011 wordt wederom verwezen naar het 
bevolkingsonderzoek. De gegevens zijn dan nog niet bekend aangezien het 
onderzoek in december 2011 is gestart. 

 
Zicht op een groot deel van de vastgestelde doelen ontbreekt. Hoe zit het 
bijvoorbeeld met de ontwikkeling van vitale sportverenigingen en wat betekent dit 
voor de kwaliteit van het sportaanbod? Raadsleden onderschrijven dit:  
 

“Er is binnen de gemeenteraad onduidelijkheid over hoe de beoogde 
doelen van het beleid ‘Meedoen’ worden gerealiseerd. Dit was ook het 
geval in het voorgaande beleid zoals geformuleerd in de Sportnota 
Deventer Vitaal 2009-2012. Het gaat daarbij vooral over de 
maatschappelijke effecten. Een beleidsdoelstelling is bijvoorbeeld het 
voorkomen van overgewicht. Er is geen zicht op de realisatie daarvan.” 
(bron: interview met raadsleden) 

 
Voor het nieuwe programma Meedoen wordt op dit moment met partners van de 
gemeente – waaronder het Sportbedrijf– een ‘Meedoen Monitor’ ontwikkeld. Doel 
van deze monitor is het verbeteren van inzicht in de realisatie van beleidsdoelen 
en de maatschappelijke effecten (bron: interviews). 
 
In de jaarverslagen wordt wel zicht geboden op een aantal uitvoeringsprestaties, 
zoals het organiseren van sport- en cultuuractiviteiten voor 3.500 kinderen in het 
basisonderwijs en 1.000 in het voortgezet onderwijs door inzet van 
combinatiefuncties. 
 
Over de bijdrage van het Sportbedrijf aan doelen uit de programmabegroting 
wordt in zeer algemene zin gewezen in de samenvatting (Jaarverslag 2011, p. 
39): 
 

“Het Sportbedrijf heeft op 7 oktober de vernieuwde ijsbaan De Scheg 
geopend. Er is een overkapping en een volledige aanpassing van het 
midden-terrein gerealiseerd. Het Sportbedrijf voert op diverse manieren 
het gemeentelijk sportbeleid uit. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
uitvoering Nationaal Actieplan Sport en Bewegen in drie wijken, 250 
sportkennismakingslessen, uitvoering combinatiefuncties, ondersteuning 
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minimaal dertig sportverenigingen, 30 Minuten Bewegen campagne en 
bewegen voor senioren.” 

 
Interviews: Wat gaat goed, wat kan beter? 
In interviews met raadsleden, wethouders, ambtenaren en vertegenwoordigers 
van het Sportbedrijf wordt vooral met waardering gesproken over de resultaten 
van het Sportbedrijf. Ook wordt door vertegenwoordigers van de gemeente en 
van het Sportbedrijf gewezen op de constructieve samenwerkingsrelatie. In de 
gesprekken wordt op diverse resultaten gewezen: zaken die goed gaan en zaken 
die minder goed gaan of beter kunnen. In positieve zin wordt vaak gewezen op 
het ondernemerschap en de bedrijfsmatige werkwijze van het Sportbedrijf. 
 
Wat gaat goed? Wat gaat minder goed of kan beter? 
- Ondernemerschap van het 

Sportbedrijf 
- Bedrijfsmatige werkwijze en sturing 

binnen het Sportbedrijf (onder meer 
door het toegroeien naar een 
gezonde financiële basis) 

- Marktgerichte en klantgerichte 
werkwijze 

- De regionale en op onderdelen 
landelijke uitstraling van 
accommodaties en een brede 
aantrekkingskracht op bezoekers 

- De kwaliteit van de accommodaties 
en het dienstenaanbod 

- Voldoen aan diverse keurmerken, 
zoals het keurmerk Veilig & Schoon 

- Het realiseren van functionele 
(inhoudelijke) en financiële 
synergie door samenwerking met 
organisaties op gebied van 
onderwijs, welzijn, jeugd en 
cultuur (‘krachten bundelen’). 

- De slagvaardigheid en 
uitvoeringskracht van de 
combinatiefunctionarissen. Het 
gaat hierbij ook om samenwerking 
tussen scholen, sportverenigingen 
en accommodaties. 

- Regionale samenwerking op 
gebied van sport en het bieden 
van hoogwaardige voorzieningen. 

- De aansluiting op gemeentelijke 
beleidsdoelen 

Tabel 5.1: Resultaten die door respondenten tijdens interviews worden genoemd. 
 
Een concreet voorbeeld waar de aansluiting op het gemeentelijk beleid kan 
verbeteren is de exploitatie van horeca door het Sportbedrijf. Een respondent 
merkt op dat het serveren van ongezonde snacks strikt genomen niet 
correspondeert met gemeentelijk beleid voor een gezonde levensstijl en het 
terugdringen van overgewicht. Tegelijkertijd is vanuit een gezonde 
bedrijfseconomische basis en vanuit ondernemerschap helder dat een 
accommodatie als De Scheg dergelijke voorzieningen moet bieden om 
marktgericht te kunnen opereren. Met behoud van ruimte voor ondernemerschap 
en met gevoel voor het gemeentelijk beleid zijn oplossingen denkbaar, zoals 
uitbreiding van het menu met gezonder(e) snacks. 
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Klanttevredenheid 
Het Sportbedrijf besteedt veel aandacht aan onderzoek naar de klant- en 
medewerkertevredenheid. In 2011 is door de gemeente een uitgebreid 
onderzoek naar de klanttevredenheid uitgevoerd. In de jaren 2008 en 2009 zijn 
diverse klanttevredenheidsonderzoeken door een extern bureau verricht naar de 
tevredenheid van gasten en verenigingen van onder meer De Scheg en het 
Borgelerbad. 
 
Vanaf 2010 wordt de klanttevredenheid op productniveau onderzocht aan de 
hand van verschillende kengetallen. Jaarlijks richt het Sportbedrijf het 
tevredenheidsonderzoek op een aantal specifieke producten. Dit wordt door de 
eigen medewerkers in samenwerking met studenten van het hoger 
beroepsonderwijs uitgevoerd. De keuze voor de producten kan jaarlijks 
veranderen. Vanaf 2010 zijn de onderzoeken gericht op:  
 
Onderzoek Samenvatting 
Kinderfeesten De 
Scheg (2012) 

Gasten zijn tevreden over het arrangement 
kinderfeesten. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8. 

Recreatief Bezoek– 
‘Dagje uit De Scheg’ 
(2012) 

IJsbaan: gemiddelde waardering is positief tot zeer 
positief (horeca, hygiëne, personeel, prijs/kwaliteit, 
bereikbaarheid). 
Zwemparadijs: de gemiddelde waardering is 
eveneens positief tot zeer positief. 

Zwemles (2012) Ouders zijn tevreden over de communicatie en 
informatie, de lesmethode, de ontwikkeling van hun 
kind. Ouders zijn minder tevreden over de 
transparantie van de kosten en de toegangspoortjes 
tot de accommodaties. 

Klanttevredenheid van 
gebruikers van Sporthal 
de Kroon (2011) 

Het gemiddelde rapportcijfer voor de sporthal is een 
7,1. Gebruikers zijn vooral ontevreden over het 
binnenklimaat. 

Tabel 5.2: Klanttevredenheidsonderzoeken. 
 
Telkens gaan de klanttevredenheidsonderzoeken vergezeld van een advies aan 
de directie van het Sportbedrijf om de dienstverlening te verbeteren.  
Tijdens het onderzoek zijn zes sportverenigingen geïnterviewd.15 Deze 
verenigingen zijn tevreden over de relatie met en dienstverlening door het 

               
 
15  In totaal zijn 170 sportverenigingen actief in Deventer (bron: Gemeente Deventer, Sportverenigingen 

gemeente Deventer, Overzicht van alle verenigingen in Exel-bestand, versie 26 april 2013). 
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Sportbedrijf. Zij geven het Sportbedrijf een overall rapportcijfer ‘7’.16 De feedback 
van de verenigingen is samengevat in tabel 5.3. 
 
Wat gaat goed?  Wat kan beter? 
- De informatievoorziening 

en voorlichting door het 
Sportbedrijf.  

- Snel reageren op vragen 
en problemen. 

- Promotie van verenigingen 
door het Sportbedrijf. 

- Goede accommodaties.  
- Wijze waarop 

overeenkomsten tot stand 
komen tussen 
verenigingen en 
Sportbedrijf 

- Twee verenigingen ervaren dat het 
Sportbedrijf te weinig ‘actief aanwezig’ is bij 
de verenigingen ‘op het veld’ om via die 
weg de relaties te onderhouden.  

- Een andere vereniging geeft aan dat het 
Sportbedrijf ook beter gebruik kan maken 
van de kennis en kunde die bij de 
verenigingen aanwezig is. 

- Een vereniging wijst op gebrek aan 
capaciteit voor ouderen. Ouderen sporten 
vaak overdag als accommodaties ook 
worden bezet door scholen/ jongeren. 

- Een vereniging wijst op een efficiëntere 
zaalhuurverdeling. In verleden is gebleken 
dat verenigingen teveel uren boeken 
waardoor een zaal leeg stond. 

- Een aantal verenigingen heeft wisselende 
ervaringen met de 
combinatiefunctionarissen. Een voorbeeld: 
Een vereniging maakt geen gebruik van 
combinatiefunctionarissen omdat zij vooral 
overdag werken terwijl de vereniging ‘s 
avonds actief is met de eigen vrijwilligers.  

Tabel 5.3: Aandachtspunten uit interviews met sportverenigingen. 
 
Bij de punten onder de kop ‘Wat kan beter’ dient te worden opgemerkt dat het 
Sportbedrijf niet de enige partij is die hier invloed op heeft, ook de gemeente kan 
in meer of mindere mate een rol spelen. 
 
De sportverenigingen geven aan dat zij redelijk goed op de hoogte zijn van het 
gemeentelijke sportbeleid. De tweejaarlijkse bijeenkomsten met de 
portefeuillehouder Meedoen/Sport dragen daar hier aan bij. Verenigingen wijzen 
ook op de rol van de Deventer Sportraad die de belangen van de verenigingen 
actief behartigd bij het gemeentebestuur. Het Sportbedrijf informeert volgens 
enkele verenigingen ook over het beleid van de gemeente. Wel wijzen 

               
 
16  Viermaal een ‘7’, eenmaal een ‘6’ en eenmaal een ‘8’. 
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verenigingen op het algemene karakter van de informatie. Deze is in 
onvoldoende mate is toegespitst op de specifieke informatiebehoefte en met 
name de vraag hoe zij actief kunnen bijdragen aan het realiseren van doelen:  
 

“Het is best fijn zicht te hebben op deze doelen, maar het voornaamste is 
toch om de doelen die betrekking hebben op jouw vereniging onder ogen 
te zien. En nu is er vanwege de vele algemene informatie vaakgebrek aan 
motivatie om alles door te lezen”. (bron: interview met een sportvereniging) 
 
“ We worden niet persoonlijk aangesproken om bij te dragen aan deze 
doelen. Er wordt bijvoorbeeld te weinig georganiseerd zodat ouderen ook 
aan bepaalde doelen kunnen bijdragen. Daarnaast mist er informatie die 
alleen aan ouderen wordt verstrekt, dus specifieke informatie.” (bron: 
interview met een sportvereniging) 

 
Samenvatting aan de hand van de deelvragen en normen 
 
Onderzoeksvraag en normen Voldaan Toelichting 
In welke mate zijn de doelstellingen gerealiseerd? (doeltreffendheid) 
Het beleid en de uitvoering zijn 
doeltreffend, dat wil zeggen dat 
de maatschappelijke doelen en 
beoogde uitvoeringsprestaties 
worden gerealiseerd. 

Deels Het Sportbedrijf realiseert niet alle – 
maar wel de meeste - 
uitvoeringsprestaties die jaarlijks 
overeen worden gekomen.  
De mate waarin de 
uitvoeringsprestaties bijdragen aan 
de vastgestelde maatschappelijke 
doelen is grotendeels onbepaald. 
Om daar verandering in te gaan 
brengen wordt momenteel de 
zogenoemde ‘Meedoen Monitor’ 
ontwikkeld. 

 

5.2 Verhouding tussen de middelen en de resultaten 
 
Methodiek 
Op basis van de begrotingen en jaarrekeningen over de jaren 2005-2013 is 
gekeken naar: 
- de ontwikkeling van inkomsten en kosten uitgedrukt in procentuele 

groei/krimp ten opzichte van het voorgaande jaar. 
- de ontwikkeling van de verhouding tussen inkomsten en kosten. 
 
Strikt genomen geeft dit geen zicht op de doelmatigheid van de inzet van 
financiële middelen over een specifiek jaar. Hiervoor is een vergelijking 
(benchmark) − met andere min of meer gelijksoortige sportbedrijven − het meest 
optimale instrument. Er ontbreken echter zinvolle benchmarks zodat dit niet 
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mogelijk is.17 De gekozen methode geeft wel zicht op de trendmatige 
ontwikkeling van de doelmatigheid van het Sportbedrijf over de genoemde jaren. 
Met andere woorden: worden de financiële middelen over de loop der jaren 
doelmatiger ingezet of is er juist sprake van een minder doelmatige besteding? 
 
Bevindingen 
De ontwikkeling van inkomsten en kosten alsmede de verhouding tussen deze 
twee componenten zijn in bijlage 4 in detail gepresenteerd. In de onderstaande 
tabellen worden de hoofdlijnen beschreven. 
 
Opbrengsten Begroting
*€ 1.000,- 2012 Aandeel 2013 Aandeel
Ijsbaan 987 10% 1.059 10%
Recreatiebad 1.081 11% 1.315 13%
Wedstrijd-/instructiebad 366 4% 411 4%
Borgerlerbad 604 6% 554 5%
Horeca 622 6% 891 8%
Sporthallen -zalen 562 6% 634 6%
Overig 500 5% 768 7%
Subsidies 5.034 52% 4.876 46%
Totaal 9.756 100% 10.508 100%  
Tabel 5.4: De ontwikkeling van inkomsten over de jaren 2012 en 2013. Bron: 
jaarrekening 2012 en begroting 2013. 
 
Uit tabel 5.4 blijkt dat in 2013 circa 70% van de inkomsten worden gedragen 
door: (1) de subsidie van de gemeente, (2) de bedrijfsopbrengsten van de 
IJsbaan en (3) het Recreatiebad (kaartverkoop/abonnementen/arrangementen et 
cetera). Het Sportbedrijf is daarbij voor haar inkomsten voor een groot deel 
afhankelijk van een gemeentelijke bijdrage in de vorm van een subsidie. Voor 
2012 en 2013 bedraagt de subsidie respectievelijk 52% en 46% van de totale 
inkomsten. De bijdrage van subsidie aan de inkomsten is in 2013 gedaald 
doordat: 
- de gemeente een taakstelling heeft doorgevoerd; 
- het sportbedrijf de horeca activiteiten in eigen beheer geeft genomen. 
 

               
 
17  Eén Benchmark is aangetroffen. Deze is gericht op het zwembad De Scheg. In de Benchmark is 

slechts één ander zwembad gevonden dat een goede vergelijkingsbasis biedt. Dit is een te smalle basis om 

zinvolle conclusies aan te verbinden. Bron: Sportfondsen Nederland N.V., Sportbedrijf Deventer, Benchmark 

2011 Zwembad De Scheg, 12 december 2012. 
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Tabel 5.5 preciseert het beeld over de ontwikkeling van inkomsten en kosten 
over meerdere jaren. In het bovenste deel van de tabel is de groei of krimp van 
inkomsten en kosten ten opzichte van het voorgaande jaar gepresenteerd. Het 
onderste deel van de tabel presenteert de verhouding van bedrijfsopbrengsten, 
subsidies en kosten ten opzichte van de totale opbrengsten. Uit tabel 5.5 volgt 
dat de totale opbrengsten − bedrijfsopbrengsten plus subsidie − over de jaren 
2009 tot 2013 met 28 procentpunten groeit. Hierbij neemt, zoals hierboven al 
genoemd, de afhankelijkheid van de gemeentelijke subsidie af: 
- de gemeentelijke subsidie stijgt met 6 procentpunten en de 

bedrijfsopbrengsten stijgen met 56 procentpunten18.  
- de bijdrage van gemeentelijke subsidie aan de totale inkomsten daalt met 12 

procentpunten, te weten van 58% in 2010 tot 46% in 2013. De bijdrage van 
de bedrijfsopbrengsten stijgt met 12 procentpunten, te weten van 42% in 
2010 tot 54% in 2013.  

 
De groei van 28 procentpunten in de totale bedrijfsinkomsten resulteert niet in 
een evenredige groei van het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat was in 2009 
25% van de totale bedrijfsinkomsten, dit is ook het geval in 2012. De 
bedrijfslasten groeien namelijk evenredig met de bedrijfsinkomsten: 
- De bedrijfslasten over de periode groeien ook met 28 procentpunten.  
- De bedrijfslasten als percentage van de opbrengsten is in 2009 73%, dit is 

ook het geval in 2013. 
 
Een belangrijke oorzaak van de stijging van bedrijfslasten is de stijging van de 
personeelskosten (+31%) en huisvestingskosten (+38%). Daarentegen is er 
sprake van een daling in energiekosten van 22% (zie bijlage 4). In dit onderzoek 
beperken we ons tot het inzicht in de ontwikkeling van deze hoofdkosten, zonder 
verdere verdieping op onderliggende kosten of de oorzaken van groei van deze 
kosten. Dit laatste is strikt genomen niet nodig om de onderzoeksvragen te 
kunnen beantwoorden.  
 
Als laatste beïnvloeden de kapitaallasten van het Sportbedrijf het netto financieel 
resultaat (winst/verlies) van het Sportbedrijf in belangrijke mate. De jaarlasten 
hiervan zijn over de gehele periode constant, te weten circa 8% van de totale 
opbrengsten van het Sportbedrijf. Daarmee is een substantieel deel van de 
subsidie ter dekking van de kapitaallasten. 
 

               
 
18  Dit is het saldo over de jaren 2009 tot 2013. De hoogte van de subsidie fluctueert per jaar. Zo was de 

groei van de subsidie voor het jaar 2010 circa 11% (+ € 485.000,-). In 2012 was er daarentegen sprake van een 

krimp van de subsidie van 3% (- € 161.000,-). 
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Financiele ontwikkeling 2009-2013 van het Deventer Sportbedrijf
bron: jaarrekeningen 2009 - 2012 bron: begroting 2013

*€ 1.000,- 2009 2010
groei tov 

voorgaande jaar 2011
groei tov 

voorgaande jaar 2012
groei tov 

voorgaande jaar 2013
groei tov 

voorgaande jaar
Cumulatieve 
groei 2009-2013

Bedrijfsopbrengsten 3.618 3.673 2% 4.097 12% 4.726 15% 5.627 16% 56%
Subsidies 4.610 5.095 11% 5.195 2% 5.034 -3% 4.876 -3% 6%
Totale opbengsten 
(bedrijfsopbrengsten+subsidie) 8.228 8.768 7% 9.292 6% 9.760 5% 10.503 8% 28%

Bedrijfslasten 5.969 5.899 -1% 6.446 9% 6.950 8% 7.667 9% 28%
Specifieke projectkosten 213 243 400 65% 247 -38% 184 -26% -14%

Bedrijfsresultaat 2.046 2.626 28% 2.446 -7% 2.563 5% 2.652 3% 30%

Dotatie voorzieningen 550 584 6% 590 1% 590 590

Rentebaten/-kosten 671 815 21% 773 -5% 796 3% 772 -3% 15%
Afschrijvingen 1.003 1.100 10% 1.058 -4% 1.158 9% 1.199 3% 20%

Winst/Verlies -178 127 25 19 91

 
Financiele ontwikkeling 2009-2013 van het Deventer Sportbedrijf

bron: jaarrekeningen 2009 - 2012 bron: begroting 2013

*€ 1.000,- 2009 2010
% van totale 

opbrengst 2011
% van totale 

opbrengst 2012
% van totale 

opbrengst 2013
% van totale 

opbrengst
Cumulatieve 
groei 2009-2013

Bedrijfsopbrengsten 3.618 3.673 42% 4.097 44% 4.726 48% 5.627 54% 56%
Subsidies 4.610 5.095 58% 5.195 56% 5.034 52% 4.876 46% 6%
Totale opbengsten 
(bedrijfsopbrengsten+subsidie) 8.228 8.768 100% 9.292 100% 9.760 100% 10.503 100% 28%

Bedrijfslasten 5.969 5.899 67% 6.446 69% 6.950 71% 7.667 73% 28%
Specifieke projectkosten 213 243 3% 400 4% 247 3% 184 2% -14%

Bedrijfsresultaat 2.046 2.626 30% 2.446 26% 2.563 26% 2.652 25% 30%

Dotatie voorzieningen 550 584 7% 590 6% 590 6% 590 6%

Rentebaten/-kosten 671 815 9% 773 8% 796 8% 772 7% 15%
Afschrijvingen 1.003 1.100 13% 1.058 11% 1.158 12% 1.199 11% 20%

Winst/Verlies -178 127 1% 25 0% 19 0% 91 1%

 
Tabel 5.5: financiële ontwikkeling van opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat 2009 – 
2013. Bron: jaarrekeningen 2009-2012 en begroting 2013. 
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Samenvatting aan de hand van de deelvragen en normen 
 
Onderzoeksvraag en normen Voldaan Toelichting 
In welke mate staan de middelen in verhouding tot de resultaten? 
(doelmatigheid). 
Het beleid en uitvoering zijn 
doelmatig, dat wil zeggen dat 
de inzet van financiële 
middelen zich verhoudt tot de 
bereikte doelen en 
uitvoeringsprestaties. 

Deels De doeltreffendheid is deels onbepaald 
zodat de inzet van middelen in relatie tot 
bereikte doelen en uitvoeringsprestaties 
niet goed is te maken (zie paragraaf 5.1). 
Wel financiert het Sportbedrijf steeds 
meer kosten uit commerciële activiteiten 
in plaats van gemeentelijke subsidie en is 
er daardoor sprake van een stijging van 
de totale bedrijfsinkomsten. Dit leidt 
echter niet tot een doelmatigere inzet van 
financiële middelen want de bedrijfslasten 
stijgen evenredig met de 
bedrijfsinkomsten. 
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6 Informeren, verantwoorden, controleren en 
bijsturen 

 
- Hoe verantwoordt het Sportbedrijf zich over zijn prestaties?  
- Wordt de raad geïnformeerd over het halen van de doelstellingen? 
- Op welke wijze controleert de gemeente of aan de aanvraag- en 

verantwoordingsverplichtingen wordt voldaan door subsidieaanvragers/ -
ontvangers en wordt er bijgestuurd als daaraan niet wordt voldaan? 

 
Tijdige verantwoording door het Sportbedrijf 
Bij de verantwoording van het Sportbedrijf zijn twee sporen van belang (zie ook 
figuur 2.1, hoofdstuk 2): 
- Een ‘verticale lijn’ langs directeur van het Sportbedrijf -> Raad van 

Commissarissen ->Vergadering van Aandeelhouders. Dit spoor richt zich 
vooral op de financiën, bedrijfsvoering en de strategische visie van het 
sportbeleid.  

- Directeur van het Sportbedrijf -> Portefeuillehouder Meedoen (voorheen 
Sport) en ambtelijke accounthouder. Dit spoor richt zich vooral op het proces 
van subsidieverstrekking en voortgang van de uitvoeringsovereenkomsten. 
Het Sportbedrijf dient halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang. In de 
praktijk vindt veel vaker afstemming plaats door middel van maandelijks 
werkoverleg over de voortgang van de uitvoering.  

 
Tijdens interviews geven gesprekspartners aan dat zich in de praktijk geen 
spanning voordoet tussen de inhoudelijke aansturing van het Sportbedrijf vanuit 
de subsidiecyclus en de rol van aandeelhouder die is geborgd bij de portefeuille 
Financiën. In de schriftelijke stukken zijn evenmin signalen zichtbaar die wijzen 
op een dergelijke spanning.  
 
Uit de bestudeerde stukken blijkt dat het Sportbedrijf tijdig rapporteert over de 
financiële en inhoudelijke resultaten (de prestatieafspraken) via de 
halfjaarrapportage en de jaarrapportage. Daarbij wordt ook voldaan aan de plicht 
om een accountantsverklaring te overleggen.  
 
Transparantie van de informatievoorziening 
Vanaf 2012 bevatten de (half)jaarrapportages een uitsplitsing van kosten en 
omzet per object (accommodatie). Daarmee bestaat beter zicht op de kosten en 
prestaties per object. Ook geeft het Sportbedrijf inzicht in de (financiële) risico’s 
en het beleid om risico’s te beperken. Zo is op basis van een risicoanalyse 
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aangegeven dat het huidige beschikbare weerstandsvermogen ontoereikend is 
om geïdentificeerde risico’s op te kunnen vangen.19  
 
Informatie aan de gemeenteraad 
De raad ontvangt de (half)jaarrapportages van het Sportbedrijf ter kennisname 
van het college. De strategische visie van het Sportbedrijf is vastgesteld door de 
aandeelhoudersvergadering. Deze visie is niet in de gemeenteraad besproken. 
De raad ontvangt informatie over leningen aan het Sportbedrijf (dit is een 
collegebevoegdheid) en neemt kredietbesluiten, zoals voor de overkapping van 
de ijsbaan. Regelmatig leggen raadsleden werkbezoeken af bij de verschillende 
accommodaties die het Sportbedrijf beheert. 
 
Raadsleden geven aan dat het Sportbedrijf niet vaak op de agenda staat en 
weinig inhoudelijk discussie over het onderwerp plaatsvindt. Tijdens een 
interview geven raadsleden aan dat zij over te weinig informatie beschikken voor 
hun kaderstellende en controlerende rol. Specifiek wijzen zij op: 
- Informatie over en inzicht in relevante politieke keuzevraagstukken. Als 

voorbeeld is genoemd: ‘investeren in een hoogwaardige zwemaccommodatie 
of investeren in sportactiviteiten in de buurt en de wijk? 

- Zicht op realisatie van beleidsdoelen en maatschappelijke effecten. 
- Inzicht in de benutting van kennis en expertise van het Sportbedrijf: zowel 

intern bij de gemeente als extern door verenigingen en andere 
maatschappelijke organisaties. 

- De bijdrage van subsidies aan lokale doelen. Met andere woorden: in welke 
mate worden de lokale subsidies aan de inwoners van Deventer besteed? 
Raadsleden wijzen met name op de regionale uitstraling van accommodaties 
waar veel inwoners uit andere gemeenten gebruik van maken. 

 
Raadsleden merken ook op dat de raad in onvoldoende mate initiatief neemt om 
het college aan te spreken op aanvullende informatie en in het bijzonder de 
informatievoorziening over het Sportbedrijf in relatie tot het programma Meedoen.  
 
 
 
 

               
 
19  Bron: Ernst & Young Risicobeheersing Sportbedrijf Deventer, November 2012. Op basis van 

geïdentificeerde structurele en incidentele risico’s bedraagt de omvang van het gewenste weerstandsvermogen 

voor de NV DOS € 1.344.000,- . Het beschikbare weerstandsvermogen van NV DOS bedraagt op 1 januari 

2012 circa €60.000,-. NV DOS verwacht op basis van de ontwikkeling van het eigen vermogen over de 

afgelopen jaren, in circa 10 jaar tijd het gewenste vermogen op te bouwen. 
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(Bij)sturing door het gemeentebestuur 
Het is niet duidelijk hoe en in welke mate het college tussentijds bijstuurt. In 
hoofdstuk 5 en bijlage 3 is gewezen op achterblijvende resultaten voor 
onderdelen van de uitvoeringsovereenkomsten. Uit de schriftelijke stukken zijn 
echter geen consequenties aangetroffen voor de uiteindelijke vaststelling van de 
toegekende subsidie.  
Tijdens interviews met sleutelpersonen van de gemeente wordt echter wel 
waardering uitgesproken over de uitvoeringsprestaties door het Sportbedrijf. 
Sleutelpersonen lichten toe dat de uitvoeringsovereenkomsten veel te 
gedetailleerd zijn om effectief bij te kunnen (bij)sturen. Met name vanaf 2012 is 
daarom ingezet op een versobering van het aantal uitvoeringsprestaties. Uit de 
stukken blijkt dat het aantal prestatieafspraken met circa 40% is afgenomen in 
2012 ten opzichte van 2009 (zie ook bijlage 3). 
 
Samenvatting aan de hand van de deelvragen en normen 
 
Onderzoeksvraag en normen Voldaan Toelichting 
Hoe verantwoordt het Sportbedrijf zich over zijn prestaties? 
Wordt de raad geïnformeerd over het halen van de doelstellingen? 
De informatievoorziening is tijdig 
en relevant en sluit aan bij de 
gemaakte afspraken of doelstel-
lingen zoals vastgelegd in de 
subsidiebeschikking en de 
uitvoerings- of 
prestatieovereenkomst. 

Ja Gemeente en Sportbedrijf voeren maandelijks 
voortgangsoverleg in aanvulling op de 
halfjaarlijkse rapportages. 

De informatievoorziening is 
transparant. Er is inzicht in: 
-De bijdrage van de door de ge-
meente verstrekte middelen in 
verhouding tot de commerciële 
activiteiten van het Sportbedrijf.  
-De besteding van de subsidie 
aan de verschillende onderdelen 
van de uitvoerings- of presta-
tieovereenkomst waaronder in 
ieder geval (a) beheer en onder-
houd en (b) specifieke 
programma's. 
-De maatschappelijke effecten 
op het gebied van sport en be-
wegen. Daarmee kan het ge-
meentebestuur de doeltref-
fendheid van het beleid beter 
beoordelen. 

Deels In de informatievoorziening wordt niet expliciet 
gestuurd op de eventuele bijdrage aan 
commerciële activiteiten (zie ook paragraaf 
5.2 waaruit blijkt dat subsidies niet voor 
commerciële doeleinden worden ingezet). 
 
Vanaf 2012 bevatten de (half)jaarrapportages 
een uitsplitsing van kosten en omzet per 
object (accommodatie). Daarmee bestaat 
beter zicht op de kosten en prestaties per 
object. 
 
 
De informatievoorziening biedt geen zicht op 
het realiseren van maatschappelijke effecten 
c.q. de vastgestelde maatschappelijke doelen 
door het gemeentebestuur. 
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Onderzoeksvraag en normen Voldaan Toelichting 
Het Sportbedrijf verantwoordt 
zich periodiek naar het college 
over de mate van doelrealisatie, 
de inzet van subsidiegelden, de 
financiële stand van zaken en 
risico's. 

Ja Dit gebeurt halfjaarlijks in overeenstemming 
met de subsidieafspraken. 

Het college legt verantwoording 
af aan de raad op gezamenlijk 
afgesproken momenten. 

Deels De raad ontvangt de halfjaarlijkse rapportages 
die het Sportbedrijf bij het gemeentebestuur 
indient ter kennisname. Hier wordt geen 
nadere zienswijze door het college aan 
toegevoegd in relatie tot de door de raad 
vastgestelde doelen voor sportbeleid. 

Op welke wijze controleert de gemeente of aan de aanvraag- en 
verantwoordingsverplichtingen wordt voldaan door subsidieaanvragers/ -ontvangers 
en wordt er bijgestuurd als daaraan niet wordt voldaan? 
Het gemeentebestuur 
controleert en stuurt zo nodig en 
op een passende wijze bij 
(gegeven de 
sanctiemogelijkheden die het 
gemeentelijke subsidiebeleid 
biedt). 

Deels Het gemeentebestuur controleert de 
voortgang van de overeengekomen 
uitvoeringsprestaties onder meer tijdens 
maandelijkse voortgangsgesprekken.  
Uit het onderzoek is niet gebleken hoe en in 
welke mate het gemeentebestuur bijstuurt in 
het geval bepaalde prestaties niet worden 
gerealiseerd. Uit de stukken blijkt niet dat in 
die gevallen sancties zijn toegepast. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Vraagstelling en normenkader 
 
Meevragen Normen 
Beleid 
1 In welke mate zijn er heldere 

doelstellingen geformuleerd voor 
het Sportbedrijf? 

1 Doelstellingen zijn evalueerbaar geformuleerd 
te weten: specifiek, meetbaar, realistisch en 
tijdgebonden. 

2 Heeft de raad deze 
doelstellingen vastgesteld? 

2 De raad heeft de doelstellingen vastgesteld. 

3 Is een inhoudelijk en 
procedureel  
helder toetsingskader (inclusief 
te leveren prestaties) aanwezig 
als grondslag voor de 
beoordeling van 
subsidieaanvragen van het 
Sportbedrijf, gebaseerd op de 
subsidieverordening en de 
subsidieregels die de gemeente 
Deventer heeft geformuleerd? 

3 Er is een helder inhoudelijk toetsingskader 
aanwezig. Dat wil zeggen dat dit toetsingskader 
in ieder geval het volgende voorschrijft: 
- Een aansluiting van de subsidieaanvraag op 

de gemeentelijke doelstellingen. 
- Een vertaling van de subsidieaanvraag naar 

evalueerbare doelen in een 
subsidiebeschikking en uitvoerings- of 
prestatieovereenkomst. 

- Het voldoen aan de subsidieverordening en 
de subsidieregels van de gemeente. 

Uitvoering 
4 Hoe wordt door de gemeente 

omgegaan met het toetsings-
kader als grondslag voor de 
beoordeling van subsidie-
aanvragen van het Sportbedrijf? 

4 De subsidieaanvraag wordt vertaald naar 
evalueerbare doelen (zie norm 1) en prestaties in 
subsidiebeschikkingen en uitvoerings- of 
prestatieovereenkomst aan het Sportbedrijf. 

5 In welke mate worden de 
beschikbare middelen conform 
doelstellingen en plannen 
ingezet? 

5 De beschikbare middelen worden conform 
doelstellingen en plannen ingezet. 

Resultaten 
6 In welke mate zijn de 

doelstellingen gerealiseerd? 
(doeltreffendheid). 

6 Het beleid en de uitvoering zijn doeltreffend, dat 
wil zeggen dat de maatschappelijke doelen en 
beoogde uitvoeringsprestaties worden 
gerealiseerd. 

7 In welke mate staan de 
middelen in verhouding tot de 
resultaten? (doelmatigheid). 

 

7 Het beleid en uitvoering zijn doelmatig, dat wil 
zeggen dat de inzet van financiële middelen zich 
verhoudt tot de bereikte doelen en uitvoerings-
prestaties. Bijvoorbeeld in verhouding tot: 

- aard en aantal gebruikers; 
- tevredenheid van gebruikers; 
- beheer, onderhoud en bezetting faciliteiten; 
- verhuurde uren; 
- kwaliteit, zoals het voldoen aan het 
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Meevragen Normen 
keurmerk Schoon & Veilig); 

- tarieven; 
- kosten, inkomsten en investeringen. 

Informeren, verantwoorden, controleren en bijsturen 
8 Hoe verantwoordt het 

Sportbedrijf zich over zijn 
prestaties?  

8 De informatievoorziening is tijdig en relevant en 
sluit aan bij de gemaakte afspraken of doelstel-
lingen zoals vastgelegd in de subsidiebeschik-
king en de uitvoerings- of prestatieovereenkomst. 

9 De informatievoorziening is transparant. Er is 
inzicht in: 
- De bijdrage van de door de gemeente 

verstrekte middelen in verhouding tot de 
commerciële activiteiten van het Sportbedrijf.  

- De besteding van de subsidie aan de 
verschillende onderdelen van de uitvoerings- 
of prestatieovereenkomst waaronder in ieder 
geval (a) beheer en onderhoud en (b) 
specifieke programma's. 

- De maatschappelijke effecten op het gebied 
van sport en bewegen. Daarmee kan het 
gemeentebestuur de doeltreffendheid van het 
beleid beter beoordelen. 

10 Het Sportbedrijf verantwoordt zich periodiek 
naar het college over de mate van 
doelrealisatie, de inzet van subsidiegelden, de 
financiële stand van zaken en risico's. 

11 Het college legt verantwoording af aan de raad 
op gezamenlijk afgesproken momenten. 

9 Wordt de raad geïnformeerd 
over het halen van de 
doelstellingen? 

10 Op welke wijze controleert de 
gemeente of aan de aanvraag- 
en verantwoordingsverplich-
tingen wordt voldaan door sub-
sidieaanvragers/-ontvangers en 
wordt er bijgestuurd als daaraan 
niet wordt voldaan? 

12 Het gemeentebestuur controleert en stuurt zo 
nodig en op een passende wijze bij (gegeven de 
sanctiemogelijkheden die het gemeentelijke 
subsidiebeleid biedt). 

Lessen en aanbevelingen 
11 Wat zijn de oorzaken indien de 

doelstellingen niet zijn 
gerealiseerd? 

Geen norm (wordt ontleend aan beleid,  
uitvoering en resultaten) 

12 Welke aanbevelingen kunnen 
worden gedaan? 

Geen norm. 
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Bijlage 2: Bronnen  
 
Schriftelijke bronnen 

Titelbeschrijving 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sport- en recreatiecentrum’De 
Scheg’, 23 september 2010 
 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sportbedrijf Deventer, 16 november 
2011 
 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sportbedrijf Deventer, 18 december 
2009 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sportbedrijf Deventer, 8 december 
2010 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sport-en Recreatiecentrum ‘De 
Scheg’, 16 maart 2009 
Auteur Onbekend, Adressen verenigingen en voorzitters, Datum onbekend 
Auteur Onbekend, Bijlage II, Prestatieafspraken, Datum onbekend 
Auteur onbekend, Realisatie 2011- Sportbedrijf Deventer (Naar afdelingen), 2011 
Auteur onbekend, Startnotitie NV DOS, Datum onbekend 
D66, Overzicht van de gestelde vragen over de begroting 2011 inclusief de 
antwoorden, 2011 
D66, Technische vragen Begroting 2012 gemeente Deventer, 2012 
D66, Technische vragen Najaarsrapportage 2011, 2011 
De Strategie & Onderzoek Groep, Conclusies KTO 2008; Het Borgelerbad, 19 
november 2008 
De Strategie & Onderzoek Groep, Conclusies KTO 2008; Sport,- en 
Recreatiecentrum De Scheg, 19 november 2008 
De Strategie & Onderzoek Groep, Het Borgelerbad Tabellenrapport KTO, 12 
november 2008 
De Strategie & Onderzoek Groep, Resultaten KTZO Verdiepingsonderzoek De 
Scheg, 2008 
De Strategie & Onderzoek Groep, Resultaten van het Borgelerbad 
Klanttevredenheidsonderzoek, 2008 
De Strategie & Onderzoek Groep, Resultaten van het Sport- en Recreatiecentrum 
De Scheg Klanttevredenheidsonderzoek 2008, 2008 
De Strategie & Onderzoek Groep, Resultaten Verdiepingsonderzoek Verenigingen 
De Scheg, 2009 
De Strategie & Onderzoek Groep, Sport- en Recreatiecentrum De Scheg, 
Tabellenrapport KTO, 17 november 2008 
Deloitte Accountants B.V, Rapport van bevindingen accountantscontrole 2011 aan 
de gemeenteraad van de gemeente Deventer, 10 mei 2012 
Deloitte Accountants B.V, Rapport van bevindingen accountantscontrole 2010 aan 
de gemeenteraad van de gemeente Deventer, 2 mei 2011 
Deloitte Accountants B.V., Rapport van bevindingen accountantscontrole 2009 aan 
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de gemeenteraad van de gemeente Deventer, april 2010 
Deventer, Goedkeuring jaarrekening 2008 N.V. DOS, 23 juni 2009 
Directie Sportbedrijf Deventer, Opbouw eigen vermogen Sportbedrijf Deventer, 1 
januari 2012 
Ernst&Young, Risicobeheersing Sportbedrijf Deventer ‘Risico’s in beweging’, 
November 2012 
Exploitatieovereenkomst Sportbedrijf Deventer voor 2011, gem. Dev. 
Gemeente Deventer, Aanbiedingsbrief Schegvisie 2009-2013 N.V. Deventer 
Ontwikkelingsmaatschappij Sportcomplexen en verkennende studie Witteveen + 
Bos, ‘De Scheg alles onder een dak’ 
Gemeente Deventer, Afspraken DSB en gemeente bevestigd, 13 maart 2006 
Gemeente Deventer, Agenda burgemeester en wethouders, agendapunt 4: Nota 
voor burgemeester en wethouders met betrekking tot de startnotitie N.V. DOS, 8 
januari 2008 
Gemeente Deventer, Andere baan overwogen, MTO Sportbedrijf Deventer 2010 – 
Cluster Overig, 2010 
Gemeente Deventer, Beantwoording technische vragen begroting 2009, 17 oktober 
2008 
Gemeente Deventer, Beantwoording technische vragen begroting 2010, 16 oktober 
20o9 
Gemeente Deventer, Beantwoording technische vragen najaarsrapportage 2009, 
2009 
Gemeente Deventer, Beantwoording vragen sportnota Deventer Vitaal 2009-2012 
en Integrale toekomstvisie binnen- en buiten sportaccommodaties, Datum 
onbekend 
Gemeente Deventer, Beantwoording vragen van Raadsleden inzake de 
jaarrekening en het jaarverslag 2009, 2009 
Gemeente Deventer, Beleidsplan ‘Meedoen’ 2012-2015, Mensenwerk, 31 mei 
2012 
Gemeente Deventer, Beleidsvelden Meedoen, 2012 
Gemeente Deventer, Bijlage 5: Toezegging aan raad over informatie en loonsom, 
Datum onbekend 
Gemeente Deventer, Bijlage II Prestatieafspraken, Datum onbekend 
Gemeente Deventer, Bijlage II Prestratie afspraken 2010, Exploitatieovereenkomst 
Sportbedrijf Deventer 2010, 2010 
Gemeente Deventer, Bijlage onderzoek zwemles – grafieken ouders, datum 
onbekend 
Gemeente Deventer, brief aan Sportbedrijf Deventer met betrekking tot het 
verlenen van de budgetbeschikking, 23 december 2009 
Gemeente Deventer, Concept MTO Sportbedrijf Deventer 2010, Conclusies, 2010 
Gemeente Deventer, Exploitatieovereenkomst DSB, 2007 
Gemeente Deventer, Exploitatieovereenkomst DSB, onbekend 
Gemeente Deventer, Jaarrekening 2009, 20 april 2010 
Gemeente Deventer, Jaarrekening 2010, 2 mei 2011 



 

59 

 

Gemeente Deventer, Jaarverslag 2009, April 2010 
Gemeente Deventer, Jaarverslag 2010, mei 2011 
Gemeente Deventer, Jaarverslag 2011, 23 mei2012 
Gemeente Deventer, Jarrekening 2011, 23 mei 2012 
Gemeente Deventer, Memo met betrekking tot de resultaten extern onderzoek NV 
DOS en de vervolgstappen, 21 september 2007 
Gemeente Deventer, Najaarsmanagementrapportage, 2010 
Gemeente Deventer, Nota voor B&W Deventer met betrekking tot jaarrekening 
2009 Sportbedrijf Deventer, 2010 
Gemeente Deventer, Nota voor B&W Deventer met betrekking tot krediet zomer-en 
wintertuin Sportbedrijf Deventer, februari 2010 
Gemeente Deventer, Nota voor B&W Deventer, 2011 
Gemeente Deventer, Nota voor B&W, Bevindingen notitie inzake evaluatie NV 
DOS, 8 oktober 2002 
Gemeente Deventer, Nota voor B&W, NV DOS tot en met 2006, 22 april 2003 
Gemeente Deventer, Nota voor burgemeester en wethouders met als onderwerp 
de begroting van 2009 NV DOS, 18 december 2008 
Gemeente Deventer, Nota voor burgemeester en wethouders met betrekking tot 
NV DOS uitwerking Schegvisie 2009, 2009 
Gemeente Deventer, Nota voor burgemeester en wethouders met betrekking tot 
begroting 2011 Sportbedrijf Deventer, 2010 
Gemeente Deventer, Nota voor burgemeester en wethouders met betrekking tot 
Sportbedrijf Deventer, aandeelhoudersvergadering 17 november 2011, 15 
november 2011 
Gemeente Deventer, Nota voor burgemeester en wethouders met betrekking tot 
het beleidsplan ‘Meedoen Samen sterk in Mensenwerk’, 19 juni 2012 
Gemeente Deventer, Nota voor burgemeester en wethouders met betrekking tot de 
Algemene Vergadering van aandeelhouders van het Sportbedrijf Deventer van 30 
mei 2012, 26 juni 2012 
Gemeente Deventer, Nota voor burgemeester en wethouders met betrekking tot 
771994 – AB – aandeelhoudersvergadering NV Sportbedrijf Deventer (NV DOS) 4 
december 2012, 18 december 2012 
Gemeente Deventer, Nota voor burgemeester en wethouders met betrekking tot de 
Algemene Vergadering van aandeelhoiuders van het Sportbedrijf Deventer van 30 
mei 2012, 26 juni 2012 
Gemeente Deventer, Opbouw eigen vermogen DSB, 2012 
Gemeente Deventer, Prestatieafspraken afdeling IJs, Bijlage II, Begroting 2012, 
2012 
Gemeente Deventer, Prestatieafspraken afdeling Service, Bijlage II, begroting 
2012, 2012 
Gemeente Deventer, Prestatieafspraken afdeling Water, Bijlage II, begroting 2012, 
2012 
Gemeente Deventer, Prestatieafspraken, 27 oktober 2011 
Gemeente Deventer, Prestatieafspraken, Datum onbekend 
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Gemeente Deventer, Prestaties 2012 Sportservice, 2012 
Gemeente Deventer, Productenraming 2011 (inclusief meerjarenraming 2012-
2014) 
Gemeente Deventer, Productenraming 2012 (inclusief meerjarenraming 2013-
2015, 2012 
Gemeente Deventer, Productraming 2009, 30 september 2008 
Gemeente Deventer, Productraming 2010 (inclusief meerjarenraming 2011-2013) 
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
2010 
Gemeente Deventer, Productraming 2013 (inclusief meerjarenraming 2014-2016, 
2012 
Gemeente Deventer, Programmabegroting 2009 (inclusief meerjarenbegroting 
2010-2012), oktober 2008 
Gemeente Deventer, Programmabegroting 2010 (inclusief meerjarenbegroting 
2011-2013), Oktober 2009 
Gemeente Deventer, Programmabegroting 2011(inclusief meerjaren begroting 
2012-2014), Oktober 2010 
Gemeente Deventer, Programmabegroting 2012 (inclusief meerjarenbegroting 
2013-2015, Oktober 2011 
Gemeente Deventer, Programmabegroting 2013 (inclusief meerjarenbegroting 
2014-2016), oktober 2012 
Gemeente Deventer, Raadsbesluit met betrekking tot de visie ‘Meedoen op maat’ 
wegvallen Awbz-indicatie begeleiding, 20 augustus 2012 
Gemeente Deventer, Raadsbesluit met betrekking tot het beleidsplan Meedoen 
‘Samen sterk in mensenwerk’, 10 oktober 2012 
Gemeente Deventer, Raadsmededeling met betrekking tot Uitvoeringsprogramma 
Meedoen 2013, 6 november 2012 
Gemeente Deventer, Raadsvoorstel met betrekking tot het beleidsplan Meedoen 
‘Samen sterk in mensenwerk’, 2012 
Gemeente Deventer, Raadsvoorstel Sportnota Deventer Vitaal 20o9-2012 en 
Integrale Toekomstvisie Binnen-en Buitensportaccomodaties, 27 mei 2009 
Gemeente Deventer, Raadvoorstel met betrekking tot NV DOS/ overkapping 
ijsbaan De Scheg, 18 augustus 2009 
Gemeente Deventer, Reactienota zienswijze conceptvisie ‘Meedoen op maat’, 20 
augustus 2012 
Gemeente Deventer, rente en aflossing geldleningen, 3 augustus 2012 
Gemeente Deventer, Sportbedrijf Deventer 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek2010 Cluster IJs, 2010 
Gemeente Deventer, Sportbedrijf Deventer Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
2010,2010 
Gemeente Deventer, Sportbedrijf Deventer Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
2010 Cluster Water, 2010 
Gemeente Deventer, Sportnota – Deventer Vitaal, Datum onbekend 
Gemeente Deventer, Sportnota – Samenvatting, Datum onbekend 
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Gemeente Deventer, Sportnota Integrale Toekomstvisie Binnen- en 
Buitensportaccomodaties, Datum onbekend 
Gemeente Deventer, Uitvoeringsovereenkomst, 2010 
Gemeente Deventer, Uitvoeringsprogramma Meedoen 2012, Werken aan 
meedoen 2012, oktober 2012 
Gemeente Deventer, Verlening budgetbeschikking, 21 december 2010 
Gemeente Deventer, Verslag van de openbare vergadering van de raad van de 
gemeente Deventer, 27 mei 2o09 
Gemeente Deventer, Verslag van de openbare vergadering van de raad van de 
gemeente Deventer, 24 oktober 2012 
Gemeente Deventer, Verslag van de Politieke Markt Deventer, 13 mei 2009 
Gemeente Deventer, Verslag van de Politieke Markt Deventer, 19 september 2012 
Gemeente Deventer, Vragen vanuit audit commissie (AC) en raadsfracties over 
jaarrekening en jaarverslag 2011, 2011 
Gemeente Deventer, Zomermanagementrapportage 2012, juni 2012 
Gemeente Deventer, Zomermanegementrapportage 2010, Juni 2010 
Gemeente Deventer,Nota voor burgemeester en wethouders met betrekking tot de 
begroting van 2010 NV DOS, 2009 
Gemeente Deventer,Reactienotaten behoeve van de beleidsdocumenten 
‘Sportbeleidsnota Deventer Vitaal 2009-2012’en ‘Integrale Toekomstvisie Binnen0 
en Buitensportaccomodaties, 14 januari 2009 
Menora consultancy, ‘N.V. DOS naar een gezonde toekomst?’, Onderzoek naar de 
exploitatie van N.V. DOS in opdracht van de gemeente Deventer, Definitieve 
rapportage, 31 mei 2007 
Neuteboom, Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sportbedrijf Deventer, 30 
mei 2012 
Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Deventer/N.V. DOS, Jaarstukken 2011 
van N.V. Deventer Ontwikkelingsmaatschappij Sportcomplexen, 14 mei 2012 
Smalbraak notarissen, Concept Statutenwijziging N.V. Deventer 
Ontwikkelingsmaatschappij Sportcomplexen, 23 juli 2012 
Smalbraak/Kostering&Prinsen Notarissen, Doorlopende tekst van de statuten van 
N.V. Deventer Ontwikkelingsmaatschappij Sportcomplexen, 24 februari 1998 
Sport- en recreatiecentrum De Scheg, Begroting 2009 NV DOS aan College van 
burgemeeser en wethouders van de gemeente Deventer, 29 september 2008 
Sportbedrijf Deventer NV, Begroting 2010 NV DOS aan College van burgemeester 
en wethouders van de gemeenter Deventer, 21 september 2009 
Sportbedrijf Deventer, Begroting 2011 NV DOS aan College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Deventer, 14 oktober 2010 
Sportbedrijf Deventer, Begroting 2012 aan College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Deventer, 27oktober 2011 
Sportbedrijf Deventer, Begroting 2013 Sportbedrijf Deventer, 2013 
Sportbedrijf Deventer, Begroting 2013 Sportbedrijf Deventer, Meerjarenraming per 
kostensoort, 2013 
Sportbedrijf Deventer, Brief aan de gemeente Deventer, Betreft beantwoording 
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Gesprekspartners 
  
Naam Organisatie Functie 
Orhan Arslan Gemeente Deventer GroenLinks 
Ellis Bobeldijk KV Devinco Secretaris 
Jacques Breuker Gemeente Deventer Lijst Jacques Breuker 
Marcel Elferink Gemeente Deventer Gemeentebelang 
Bram Emens Gemeente Deventer Deventer Belang 
Pieter Folkeringa Gemeente Deventer Programmamanager Meedoen 
Jurgen Goejer Gemeente Deventer PvdA 
J. van der Graaf Sportbedrijf Deventer Voorzitter Raad van 

Commissarissen 
Remco Greven Gemeente Deventer Programmamanager Meedoen 

 
R. Hartogh Heys Gemeente Deventer Wethouder – Aandeelhouder 

Sportbedrijf Deventer 
Nicolaas Heckers Stichting Sportinstuif 

55+ 
Voorzitter 

Joyce van 
der 

Heide DZ&PC de IJssel Secretaris 

gestelde vragen naar aanleiding van aandeelhoudersvergadering d.d. 16 
november 2011, 21 november 2011 
Sportbedrijf Deventer, Directeur Sportbedrijf Deventer, Brief aan College van 
burgemeester en wethouders betreft de jaarrekening van 2011 van Sportbedrijf 
Deventer, 16 mei 2012 
Sportbedrijf Deventer, Gasttevredenheid Dagje De Scheg Sportbedrijf Deventer, 11 
januari 2013 
Sportbedrijf Deventer, Kopje Onder! Rapport Deventer Sportbedrijf, januari 2012 

Sportbedrijf Deventer, Mail met betrekking tot het jaarverslag 2011 aan relatie, 28 
juni 2011 
Sportbedrijf Deventer, Onderzoek kinderfeesten, Kinderfeesten Beleving in 
beweging,25januari2012 
Sportbedrijf Deventer, Sporthal De Kroon, Uitkomsten enquêtes oktober 2011, 9 
november 2011 
Sportbedrijf Deventer, Strategie&Beleid, 2010 
Sportbedrijf Deventer, Toelichting Jaarrekening 2011, 2012 
Sportbedrijf, Aschwin Lankwarden,Directeur NV DOS, Beleving in beweging, 
januari 2009 
Sportfondsen Nederland N.V, Sportbedrijf Deventer Benchmark 2011, Zwembad 
‘De Scheg’, 12 december 2012 
Uitvoeringsovereenkomst 2009, gemeente Deventer. 
Sportbedrijf Deventer, jaarrekening 2012 
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M.J.G. de Jager-
Stegeman 

Gemeente Deventer Wethouder, portefeuillehouder 
“Meedoen” 

Anne-Marie Jogems Budo vereniging 
Deventer 

Secretaris 

Erik Kok Gemeente Deventer Financieel adviseur 
Ronald Kors Deventer IJsclub Voorzitter 
A. Lankwarden Sportbedrijf Deventer Directeur 
C. van Loon Sportbedrijf Deventer Lid Raad van Commissarissen 
Elske van 
der 

Mik Gemeente Deventer CDA 

Arie de Niet Gemeente Deventer ChristenUnie - steunfractie 
Bas Noor Gemeente Deventer D66 
Pelle Oosting Gemeente Deventer Accountmanager Sportbedrijf 

Deventer 
L. Prins Sportbedrijf Deventer Controller/ Manager Beheer 
Henk Scharp Gemeente Deventer VVD 
Kitty  Schmidt-

Versteeg 
Gemeente Deventer SP 

Jannie van 
der 

Tuuk TV Slagvaardig Voorzitter 

S. de Witte Sportbedrijf Deventer Lid Raad van Commissarissen 
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Bijlage 3: Prestatieafspraken 
 
De gemeente en het Sportbedrijf maken gedetailleerde afspraken over 
uitvoeringsprestaties. We geven de prestatieafspraken uit de 
Uitvoeringsovereenkomst 2009 als voorbeeld: 
 
Beoogde doelstelling of prestatie Begroot Gerealiseerd Verschil Procentueel verschil
Ijsbaan
Losse verkoop volwassenen 24.160 27.592 3.432 14%
Losse verkoop kinderen/65+ 12.360 13.890 1.530 12%
10 ritten kind/65+ 650 753 103 16%
10 ritten volwassenen 2.740 2.361 -379 -14%
Abonnementen kind/65+ 50 31 -19 -38%
Abonnementen volwassenen 100 96 -4 -4%
Groepsbezoek kind/65+ 1.200 1.225 25 2%
Kinderpartijtjes jeugd 400 755 355 89%
Kinderpartijtjes volwassenen 100 178 78 78%
Bedrijven sportpas 260 235 -25 -10%
Schaatscursussen 1.476
Groepsbezoek volwassenen 2.000 1.445 -555 -28%
Zwemparadijs
Enkel kind/65+ 49.000 48.165 -835 -2%
Enkel volwassenen 70.000 76.305 6.305 9%
Enkel kind tot 3 jaar 6.000 6.248 248 4%
10 baden kind/65+ 1.100 1.133 33 3%
10 baden volwassenen 900 980 80 9%
10 baden kind t/m 2 jaar 4 0 -4 -100%
Groep kind losse kaart 400 503 103 26%
Groep volwassenen losse kaart 500 334 -166 -33%
Groepskaart kind 1.600 79 -1.521 -95%
Groepskaart volwassenen 2.000 97 -1.903 -95%
Bedrijven sportpas werknemer 250 300 50 20%
Bedrijven sportpas gezinslid 50 35 -15 -30%
Studenten sportpas 80 -100%
Studenten sportpas medewerker 80 100 20 25%
Kinderpartijtjes jeugd 2.600 3.394 794 31%
Kinderpartijtjes volwassenen 600 793 193 32%
Zwembad De Scheg
Enkel kind/65+ 150 219 69 46%
Enkel volwassenen 900 905 5 1%
10 baden kind/65+ 150 313 163 109%
10 baden volwassenen 700 614 -86 -12%
Aqua banenpas kind/ 65+ 702 617 -85 -12%
Aqua banenpas volwassenen 900 678 -222 -25%
Groepsbezoek 3.600 3.105 -495 -14%
Bedrijven sportpas werknemer: 250 200 -50 -20%
Bedrijven sportpas gezinslid 50 35 -15 -30%
6 dagen per week zwemlessen 300
15 uur per week zwemlessen  
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Borgelerbad
Enkel family fun 1.000 930 -70 -7%
Extra kind family fun 80 292 212 265%
10 baden family fun 50 34 -16 -32%
Maandkaart family fun 370 27 -343 -93%
Enkel aqua fit: 500 369 -131 -26%
10 baden aqua fit 60 49 -11 -18%
Maandkaart aqua fit 500 46 -454 -91%
nkel fifty fit 120 89 -31 -26%
10 baden fifty fit 60 59 -1 -2%
Maandkaart fifty fit: 600 600 69 -531 -89%
Enkel wellness 220 208 -12 -5%
10 baden wellness 10 19 9 90%
10 baden wellness doktersadvies 60 77 17 28%
Maandkaart wellness 200 47 -153 -77%
Enkel aqua sport totaal: 120 120 38 -82 -68%
Maandkaart aqua sport totaal 500 67 -433 -87%
Maandkaart + aqua sport totaal 200 9 -191 -96%
Maandkaart ++ aqua sport totaal 250 0 -250 -100%
Schaatsbaan
22  weken per jaar open
7 dagen per week open
50 uur per week
Baanhuur scholen/verengingen 200 521 321 161%
Zwemparadijs
5 dagen per week recreatief zwemmen
19.5 uur per week recreatief zwemmen
5 dagen per week banen zwemmen
12 uur per week banen zwemmen
Groepsverhuur: 130 uur 130 23 -107 -82%
Zwembad De Scheg
5 dagen per week banen zwemmen
22  uur per week banen zwemmen
Verhuur instructiebad 160 108 -52 -33%
Verhuur wedstrijdbad 240 396 156 65%
Verhuur wedstrijdbad commercieel 20 41 21 105% 
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Borgelerbad
5 dagen per week banen zwemmen
22  uur per week banen zwemmen
Verhuur binnenbad 920 971 51 6%
Verhuur binnenbad commercieel 80 79 -1 -1%
Sporthal De Scheg
Verhuur overdag 160 86 -74 -46%
Verhuur avond 900 888 -12 -1%
Verhuur weekend 400 337 -63 -16%
Sportzalen De Scheg 
Verhuur avond Budo 815 965 150 18%
Verhuur avond verenigingen 1.000 1.097 97 10%
Schoolgebruik EHL: 18.700 € 18.700 23.962 5.262 28%
Schoolgebruik Vrijfhoek: 17.000 € 17.000 18.996 1.996 12%
Sporthal Zandweerd
Verhuur overdag 220 230 10 5%
Verhuur avond 700 708 8 1%
Verhuur weekend 210 226 16 8%
Sporthal/gymlokaal Keizerslanden
Verhuur overdag 35 33 -2 -6%
Verhuur avond 525 570 45 9%
Verhuur weekend 320 279 -41 -13%
Verhuur gymlokaal 500 446 -54 -11%
Sporthal/gymlokaal Keizerslanden
Verhuur gymlokalen 9.750 8.112 -1.638 -17% 
 
Veranderingen na 2009 
In de periode 2010 – 2012 neemt de omvang van uitvoeringsprestaties voor 
afzonderlijke accommodaties af. In 2009 tellen we in totaal 90 
uitvoeringsprestaties voor de accommodaties (zie hierboven).In 2012 gaat het 
om 55 uitvoeringsprestaties. Een afname van ongeveer 40%. 
 
Vanaf 2010 worden wel meer prestaties afgesproken voor de uitvoering door de 
combinatiefunctionarissen Sport en Onderwijs en het organiseren van 
evenementen. In 2012 gaat het om 25 uitvoeringsprestaties: 
- De directe en gerichte ondersteuning van minimaal 30 Deventer 

sportverenigingen. 
- Indirecte ondersteuning (door product- en informatieverschaffing) van alle 

Deventer sportverenigingen. 
- Het implementeren van een beoordelingssysteem voor Sportieve 

Verenigingen (vitaliteitsscan). 
- Het organiseren van scholings- en informatiebijeenkomsten voor 

sportverenigingen en gerelateerde partijen. Waarvan twee i.s.m. de 
Gemeente Deventer; m.m.v. wethouder.  
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- Het ondersteunen en begeleiden van de Deventer Sportraad bij een door te 
voeren kwaliteitsimpuls.  

- De organisatie van het Sportleerbedrijf waardoor minimaal 50 
(maatschappelijk) stagiairs geplaatst worden in de lokale sportsector. 

- Het begeleiden van drie Beweegteams welke wekelijks in twee 
beweegactiviteiten  

- op sportpark Keizerslanden en sportpark Borgele een bereik hebben van 
minimaal 75 kinderen uit beweegarme wijken. 

- Deelname aan het Olympisch Netwerk Overijssel – stedendriehoek. 
- Organisatie Sportverkiezing Deventer 
- Organisatie campagne Fair Play 
- Aansturing en coördinatie combinatiefunctionarissen Sport. 
- De combinatiefunctionarissen Sport verzorgen jaarlijks 250 

sportkennismakingslessen met een bereik van 250 kinderen. 
- Het implementeren van de programmalijn Sportieve Scholen en een daaraan 

gekoppeld waarderingssysteem. 
- Het ondersteunen van scholen bij het streven naar het zijn van een Sportieve 

School. 
- Aansturing en coördinatie combinatiefunctionarissen Onderwijs 
- De combinatiefunctionarissen Onderwijs verzorgen jaarlijks 250 

sportkennismakingslessen op brede scholen met een bereik van 250 
kinderen per week. 

- De organisatie van SportActief, een wekelijkse beweegactiviteit voor kinderen 
met een beperking waaraan minimaal 40 kinderen deelnemen. 

- Een actieve bijdrage aan het Strategisch Overleg Brede Scholen en de 
visievorming van de CF-regeling. 

- Het implementeren van de programmalijn Sportieve Scholen en daaraan 
gekoppelde kerntaken. 

- Het uitvoering geven aan de wijkprojecten Rivierenwijk Beweegt en Voorstad-
Oost Beweegt. 

- Het leveren van een actieve bijdrage aan de netwerkvorming zorg-, welzijn-, 
sport. 

- Het uitvoering geven aan de pilot Beweegroute Deventer, welke inzet op het 
toegankelijk maken van sport en bewegen voor ouderen. In de Beweegroute 
Deventer nemen wekelijks minimaal 50 inactieve senioren deel. Vier 
verenigingen breiden hun aanbod uit met specifiek 55+-aanbod.  

- Het organiseren van stedelijke sportevenementen; de Eagles Buurtleague en 
de Nationale Sportweek met een bereik van minimaal 500 jeugdigen. 

- Het coördineren en organiseren van de campagne 30 Minuten Bewegen. 
- Het begeleiden van een Beweegteam welke wekelijks in een beweegactiviteit 

in speeltuin Zandweerd een bereik heeft van minimaal 20 kinderen uit een 
beweegarme wijk.
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Bijlage 4: Financiële ontwikkeling 2009 – 2013 
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Financiele ontwikkeling 2009-2013 van het Deventer Sportbedrijf
bron: jaarrekeningen 2009 - 2012 bron: begroting 2013

*€ 1.000,- 2009
% van totale 

opbrengst 2010
% van totale 

opbrengst
groei tov 

voorgaande jaar 2011
% van totale 

opbrengst
groei tov 

voorgaande jaar 2012
% van totale 

opbrengst
groei tov 

voorgaande jaar 2013
% van totale 

opbrengst
groei tov 

voorgaande jaar
Cumulatieve 
groei 2009-2013

Bedrijfsopbrengsten 3.618 44% 3.673 42% 2% 4.097 44% 12% 4.726 48% 15% 5.627 54% 16% 56%
Subsidies 4.610 56% 5.095 58% 11% 5.195 56% 2% 5.034 52% -3% 4.876 46% -3% 6%

Exploitatiesubsidie 3.729 45% 3.657 42% 3.686 40% 3.656 37% 3.571 34% -2%

Aanvulling Voorjaarsnota 2008 332 340 343 350 4% 350 3% 0%

Inbreiding gymnastieklokalen EHL 62 62 62 62 62

Verenigingsondersteuning 70 1% 70 1% 71 1% 72 72

Sportservice 268 3% 107 1% 107 1% 109 109

Sporthal Bathmen 4 33 33 33

subsidie rente. Aflossing De Kroon 300 295 289 283

Bijdrage verliescompensatie 2009 - 117 1%

Subsidie Combinatiefunctionarissen - 198 2% 198 2% 202 202

Subsidie Voorstad Oost - 34 0% 175 2% 92

Subsidie Rivierenwijk Beweegt 149 2% 206 2% 163 2% 23 21

Subsidie NASB - - - 35 0% 104 137

Subsidie gezonde stad 26 26

Subsidie sportverkiezing 12 10

Subsidiedie 55+ - - - 27 0% 4

Totale opbengsten 
(bedrijfsopbrengsten+subsidie) 8.228 100% 8.768 100% 7% 9.292 100% 6% 9.760 100% 5% 10.503 100% 8% 28%

Bedrijfslasten 5.969 73% 5.899 67% -1% 6.446 69% 9% 6.950 71% 8% 7.667 73% 9% 28%
Personeelskosten 3.609 44% 3.641 42% 1% 3.930 42% 8% 4.366 45% 11% 4.744 45% 8% 31%

Onderhoud 504 6% 532 6% 6% 495 5% -7% 492 5% -1% 559 5% 12% 11%

GWE 904 11% 747 9% -17% 722 8% -3% 706 7% -2% 701 7% -1% -22%

Huisvestingskosten 253 3% 275 3% 9% 256 3% -7% 306 3% 20% 350 3% 13% 38%

Verkoopkosten 147 2% 154 2% 5% 318 3% 106% 245 3% -23% 153 1% -60% 4%

Advies/-directiekosten 129 2% 79 1% -39% 79 1% 0% 82 1% 4% 76 1% -8% -41%

Vergoeding gymlokalen 116 1% 130 1% 12% 125 1% -4% 114 1% -9% 176 2% 35% 52%

Overige algemene kosten 307 4% 341 4% 11% 521 6% 53% 639 7% 23% 274 3% -133% -11%

Kwaliteit en Innovatie - - - - 16

Automatisering - - - - 117 1%

Horeca - - - - 501 5%

Specifieke projectkosten 213 3% 243 3% 400 4% 65% 247 3% -38% 184 2% -26% -14%
Sport Service Centrum 60 1% - - - -

Sportief Deventer - - - 11 -

Project Voorstad - 34 0% 175 2% 92 -

Project Rivierenwijk 153 2% 209 2% 163 2% -1 -

Project NASB - - 35 104 -

Project 55+ - - 27 4 -

Gezonde stad 25 -

Sportverkiezing 12 -

Bedrijfsresultaat 2.046 25% 2.626 30% 28% 2.446 26% -7% 2.563 26% 5% 2.652 25% 3% 30%

Dotatie voorzieningen 550 7% 584 7% 6% 590 6% 1% 590 6% 590 6%

MJ-onderhoudsplan BB/KZ/ZW 75 1% - - - -

MJ-onderhoudsplan De Scheg 475 6% - - - -

Rentebaten/-kosten 671 8% 815 9% 21% 773 8% -5% 796 8% 3% 772 7% -3% 15%
Afschrijvingen 1.003 12% 1.100 13% 10% 1.058 11% -4% 1.158 12% 9% 1.199 11% 3% 20%

Winst/Verlies -178 -2% 127 1% 25 0% 19 0% 91 1%

 





Colofon Druk : Xerox QSP Deventer

Productie : team Communicatie gemeente Deventer

Uitgever : gemeente Deventer, Rekenkamercommissie

Datum : augustus 2013
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