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Tijdens de raadsklankbordgroep op 13 oktober 2015 zijn verschillende vragen en opmerkingen 

gemaakt op het advies ‘uitgewerkt beheermodel MFC 3b4’. Deze memo is dan ook een nadere 

toelichting op onderdelen van het advies. Hieronder wordt er puntsgewijs op ingegaan. 

 

Relatie Optisport-gemeente en stichtingsbestuur 

Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het MFC. Zij hebben hiervoor 

een procesmanager/ projectleider, directievoerder en toezichthouder. 

 

Engineringsfase: 

In de Engering fase (na aanbesteding) vindt er afstemming plaats tussen de contractanten 

(aannemer/installateur) en de gemeente/stichtingsbestuur en Optisport. In de engineringsfase 

brengen de marktpartijen hun kennis en kunde in om te bekijken waar het plan kan worden 

geoptimaliseerd. Dit kunnen andere voorstellen zijn dan het ontwerpteam voor ogen heeft gehad.  

Hierbij kan gedacht worden aan constructie, installatie, afbouwpakket (wand, vloer en plafond). 

Meestal het gaat niet om de esthetische waarde van de buitenkant. Door het inzetten van de 

expertise van de marktpartij wordt het ontwerp en uiteindelijk het gebouw geoptimaliseerd. 

Uiteindelijk besluit na overleg met het ontwerpteam en het stichtingsbestuur de opdrachtgever of 

de voorstellen worden verwerkt of niet.  Dit proces blijft zich gedurende het gehele realisatieproces 

voordoen, alleen wordt de mate van wijzigingen steeds kleiner. Er is continu overleg tussen  

opdrachtgever en betrokken partijen over de eventuele aanpassingen en wijzigingen. De architect 

en adviseurs zijn hiervoor beschikbaar. Op basis van deze overleggen worden aanpassingen 

geaccepteerd of afgewezen. Dit is interactief. 

 

Realisatiefase: 

In een regluier bouwproces zijn er werk- en bouwvergaderingen. Als hieruit zaken naar voren 

komen die Optisport of het stichtingsbestuur raken wordt dit met hun besproken en afgestemd. 

Optisport zal inzake het zwembad een nadrukkelijke rol krijgen als het gaat om de 

zwembadinstallaties. Partijen worden gedurende deze fase voortdurend geïnformeerd en waar 

nodig of noodzakelijk wordt direct actie ondernomen. 

 

Exploitatie(beheer)fase 

De gemeente verhuurt het hele MFC aan de stichting. Die verhuurt vervolgens door aan Optisport 

(zwembaddeel) en overige gebruikers/ huurders.  

Hiervoor worden huurcontracten afgesloten. Ten aanzien van Optisport (zwembaddeel) is de basis 

gelegd in de gesloten vaststellingsovereenkomst tussen gemeente en Optisport.  
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Daarnaast wordt er een dienstverleningsovereenkomst of subsidieovereenkomst met Optisport en 

de stichting gesloten waar nadere prestatieafspraken in worden gemaakt. Hierin wordt ook de 

maatschappelijke output meegenomen. Hier kan aan de volgende onderwerpen worden gedacht: 

- Exploitatie gebouw inclusief horeca (verhuur, onderhoud, schoonmaak etc.) 

- Programmering sport, cultuur, evenementen etc. 

- Andere maatschappelijke activiteiten in het kader van het sociaal domein voor alle 

leeftijdsgroepen (sociale activering, ontmoeting, participatie) vraaggericht; 

- Mogelijk cursussen. 

 

Verantwoordelijkheid Optisport en stichtingsbestuur tijdens de realisatiefase (bouw) 

Optisport en het stichtingsbestuur zijn voor hun deel eindverantwoordelijk en bevoegd tot het 

nemen van noodzakelijke besluiten. De gemeente is opdrachtgever en stuurt aan en zal de 

adviezen/opmerkingen vanuit Optisport en het stichtingsbestuur meenemen in de uitvoering. Mocht 

iets niet kunnen (financieel of technisch) dan wordt dit met de partijen besproken. 

Tijdens het eerste deel van realisatiefase wordt ook een exploitatieplan (businessplan) opgesteld.  

 

Planning bouwfase: aanvraag bouwvergunning, start bouw, inbreng expertise aannemer 

De bouwvergunning wordt door de gemeente aangevraagd op basis van de DO stukken. Dit om de 

voortgang van het proces te behouden en de beoogde planning te behalen. Het DO is van 

voldoende detailniveau voor de aanvraag. Gedurende het proces kunnen wijzigingen die de 

aannemer aandraagt worden doorgevoerd en indien nodig wordt er een herzieningsaanvraag (op 

onderdelen) voor de bouwvergunning gedaan.  

 

De engineringsfase/bouwvoorbereiding start zoals het er nu naar uit ziet in maart 2016. De 

feitelijke bouw start later, hetgeen wel in kan houden dat er wel gestart wordt met een aantal 

werkzaamheden die geen invloed meer hebben op het plan/enginering. Streven is begin mei 2016 

te starten met de feitelijke bouw. 

 

Rol huidig Platform 

Deze verschuift naar een gebruikersraad. De gebruikersraad spreekt met het stichtingsbestuur en 

straks met de manager/ directeur. In de statuten van de stichting wordt de gebruikersraad 

benoemd. In het huishoudelijk reglement worden concrete zaken beschreven. Het exploitatieplan 

wordt door stichting en Platform gezamenlijk opgesteld.  


