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Sinds 2015 zijn de zwembaden in de gemeente Tynaarlo onder gebracht in de stichting zwembaden 
gemeente Tynaarlo met daarbij een Raad van Toezicht. Uw raad benoemt de voorzitter van de Raad van 
Toezicht. De gemeente verstrekt jaarlijks een exploitatievergoeding (tot 2030). De stichting heeft de 
behoefte om na ruim 5 jaar de eigen organisatie eens door te lichten. Aanleiding daarvoor zijn de nieuwe 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en een evaluatie van de Raad van Toezicht. Met deze brief 
informeren wij u daarover. 
 

 
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  
 
Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ingegaan. Het doel van de WBTR 
is het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur en toezicht in de (semi-) publieke sector, met name bij 
verenigingen en stichtingen. Daarvoor worden in de WBTR de regels voor bestuur en toezicht bij 
verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen aangevuld, verduidelijkt en 
zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die nu al gelden voor de BV en de NV.  
De stichting zwembaden wil weten welke consequenties deze nieuwe wet heeft voor het eigen 
functioneren.  
 
 
Raad van Toezicht. 
 
De Raad van Toezicht bezint zich al geruime tijd op haar rol en taak. Directe aanleiding om het eigen 
functioneren nu, na ruim 5 jaar te evalueren, is het feit dat dhr. H. Berends – benoemd door uw raad d.d. 
27 oktober 2020 - aangegeven heeft niet meer beschikbaar te zijn als voorzitter. 

De Raad van Toezicht stelt dat (citaat):   
“het fusieproces is de afgelopen jaren uitstekend verlopen. De drie zwembaden zijn alle drie de winnaars. 
Dankzij de organisatorische flexibiliteit van de drie zwembaden kon een flinke efficiëntie winst worden 
behaald. Bovendien heeft het bestuur in samenwerking met de gemeente belangrijke energiebesparingen 
bereikt, waardoor de zwembaden nu klaar voor de toekomst zijn en een nieuwe fase in kunnen 
gaan. Verder stelden we vast dat er (gelukkig) goede contacten zijn tussen het bestuur en gemeente. 
Daar zijn we uiteraard zeer blij mee. 
 
Dat betekent, vinden we unaniem, dat de RvT haar toegevoegde waarde min of meer verloren 
heeft. Immers, ooit zijn we gestart met als hoofddoel zorg te dragen voor het fair behandelen van 
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de drie zwembaden en hun oorspronkelijk personeel. Dat proces is wat ons betreft zeer positief 
afgerond.  

Tweede doel van de RvT was om de gemeente op enige afstand te zetten van de dagelijkse gang 
van zaken rond de zwembaden. In de praktijk blijkt dat de RvT daar geen of nauwelijks een rol in 
heeft gehad. Mede omdat het fusieproces zo goed is verlopen.”. 

 
Doorlichting organisatie. 
 
De stichting zwembaden heeft onlangs een externe partij opdracht gegeven om – tegen de achtergrond 
van bovenstaande – de rollen en verantwoordelijkheden van de stichting, de bedrijfsleider en de RvT 
door te lichten. Dit onderzoek wordt volgens verwachting eind oktober/ begin november afgerond. Zodra 
de rapportage bekend is, komen wij met een reactie. 
 
 
 
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met dhr. A.Mulder, tel. 
0592-266662 of mail a.mulder@tynaarlo.nl. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
loco-gemeentesecretaris burgemeester 
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