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Advies B&W Gemeente Coevorden
Onderwerp:
De Swaneburg - voortgang toekomstige exploitatie en beheer
Besluit:
1. Voor het beheer en de exploitatie van De Swaneburg de mogelijke samenwerking met de
gemeente Emmen als eerste nader uit zoeken.
2. Voor het nader onderzoek en de uitwerking een werkgroep samen te stellen
3. De raad middels de bijgaande conceptbrief te informeren.
Inleiding
Op 28 april 2009 heeft uw college besloten de raad voor te stellen voor het beheer en de exploitatie van
De Swaneburg de mogelijkheid van een overeenkomst met de gemeente Emmen als eerste nader te
onderzoeken. Het voorstel wordt op 19 mei 2009 door de commissie Samenleving en Bestuur van een
negatief advies voorzien. De commissie is in meerderheid van mening dat de opdracht voor het beheer en
de exploitatie zowel onder de buurgemeenten als marktpartijen uitgezet moet worden.
Op basis hiervan wordt het raadsvoorstel teruggetrokken voor behandeling in de raad.
Het college heeft op 14 juli 2009 besloten het gastheermodel BOCE (Borger-Odoorn Coevorden Emmen)
te onderschrijven en de visie op samenwerking nader te formuleren en uit te werken in een
conceptraamovereenkomst.
Dit advies is een vervolg/uitwerking van bovenstaande besluiten en adviezen.
Argumenten
1.1.
Het is een logisch vervolg op het BOCE besluit
Op basis van de wederzijdse intentie om de samenwerking met Emmen en Borger-Odoorn uit te breiden
en te formaliseren is het een logisch vervolg om de exploitatie en het beheer van De Swaneburg in eerste
instantie met de buurgemeente Emmen nader te onderzoeken en eventueel uit te werken. Hiermee wordt
de huidige samenwerking en de intentie tot uitbreiding en formalisering gestalte gegeven.
Het voorbij gaan aan de huidige en gewenste relatie kan deze ingezette weg verstoren.
1.2.
De gemeente Emmen kan exploiteren.
In een eerste gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Emmen is gebleken dat er een basis ligt
om de exploitatie van De Swaneburg, op basis van de uitgangspunten van het gastheermodel, bij de
gemeente Emmen onder te brengen, waarbij de belangen van de gemeente Coevorden voldoende
gewaarborgd kunnen worden.
Daarnaast zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat de gemeente Emmen het beheer en de exploitatie
van De Swaneburg niet aan zou kunnen.
1.3.
De opdracht kan alsnog breed worden uitgezet
Indien uit het nader onderzoek en de uitwerking blijkt dat de belangen en de uitgangspunten van de
gemeente Coevorden onvoldoende gewaarborgd kunnen worden, kan alsnog gekozen worden om de
opdracht bij andere partijen uit te zetten.
2.1
Voor het nader onderzoek en de uitwerking is specifieke deskundigheid noodzakelijk
In het eerste gesprek met de gemeente Emmen (zie bijgaand verslag) is afgesproken voor het nader
onderzoek en de uitwerking een werkgroep(en) samen te stellen van specialisten uit de beide gemeenten.
Het gaat hierbij met name om juridische, financiële en personele onderwerpen, zoals:
- Hoe moet/kan het proces juridisch worden doorlopen (aanbesteding,
- hoe moet /kan de organisatie juridisch het beste vorm worden gegeven in relatie met het
gastheermodel;
- welke overeenkomsten moeten worden gesloten en hoe worden de belangen van de gemeenten
gewaarborgd;
- op welke wijze wordt de financiële organisatie vorm gegeven en hoe wordt de financiële
afweging gemaakt (exploitatieopzet, BTW);
- waar en hoe kan het huidige personeel juridisch gezien het beste worden ondergebracht en hoe
verhoud zich dat met de belangen van het personeel;
Met de betreffende manager en teamleider(s) zal de werkgroep worden geformeerd.

Opmerkingen
Dit advies wijkt af van het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 19 mei 2009 over het
toekomstig beheer en de exploitatie van De Swaneburg.
Kosten, baten, dekking
Eventuele kosten kunnen binnen de begroting worden gedekt.
Aanpak/uitvoering
Organisatiestructuur onderzoek en uitwerking - zie bijlage
Communicatie
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd
Bijlagen:
Conceptbrief aan de raad
Verslag bespreking met gemeente Emmen, d.d. 05-08-09
Uitgangspunten en randvoorwaarden
Organisatiestructuur onderzoek en uitwerking
Verslag commissie Samenleving en Bestuur, d.d. 19-05-09
B&W besluit met stukken, d.d. 28-04-09
Samenvatting:
Nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de exploitatie en het beheer van De Swaneburg in
het kader van het gastheermodel bij de gemeente Emmen onder te brengen.

