
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  25 maart 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Bas Schuite, Openbare werken  

Onderwerp:  Stand van zaken sponsoring rotondes 

 

1. Aanleiding 

Afgelopen jaren is er vanuit enkele raadsfracties diverse malen aangegeven dat er mogelijk-

heden zouden kunnen liggen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte door 

ondernemers meer te betrekken bijvoorbeeld door sponsoring toe te staan. Dit paste tevens in 

de bestuursopdracht om te besparen en daarbij creatief te zoeken naar mogelijkheden. 

Sponsoring rotondes zou een pilot zijn als opmaat naar meer sponsoring in het onderhoud. 

 
Wij hebben daarom in 2013 een contract afgesloten met de Rotondespecialist. Het contract dat 

wij met de Rotondespecialist hebben heeft een looptijd van 5 jaar met ingang van 1 januari 

2013. In het contract staan afspraken m.b.t. het beheer en onderhoud van vier bij ons in eigen-

dom zijnde rotondes. Er is nu een jaar van verstreken. Deze memo schetst de stand van zaken. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Destijds waren een aantal overwegingen bepalend om voor een contract met de Rotonde-

specialist te kiezen. Volledigheidshalve verwijs ik u voor alle afwegingen op dit punt naar de 

adviesnota’s over ‘Sponsoring rotondes’ van 26 november 2011, 10 april 2012, 6 november 

2012 en 12 februari 2013. 

Eén van de punten in het onderzoek naar de buitendienst is de efficiëntiewinst die te halen valt 

in de wijze van uitvoering. Vooral als het minder kost. 

Daarnaast betrof één van de speerpunten van ons college het sober en doelmatig uitvoeren 

van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarbij werd aangegeven dat de leef-

baarheid behouden moet worden, maar wel verder gezocht moet worden naar bezuinigings-

mogelijkheden. De sponsoring van de rotondes passen in dit collegestandpunt. 
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De in december 2013 door uw raad vastgestelde beleidskaders voor het verkrijgen van grip op 

het beheer van de openbare ruimte, de Integrale Beheersvisie en het Beeldkwaliteitsplan BoB, 

onderstrepen dit. 

 
De winst zal bij de sponsoring van rotondes niet zozeer in financieel opzicht gevonden moeten 

worden, maar veel meer in een verbetering van de kwaliteit (beleving) en een grotere betrok-

kenheid van de samenleving bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. 

Om sponsoring door particulieren en bedrijven ook voor de ambtelijke organisatie zo effectief 

en efficiënt mogelijk te laten verlopen, werd voorgesteld de coördinatie hiervan bij een externe 

partij onder te brengen (Rotondespecialist). Lokale ondernemers en andere geïnteresseerden 

kunnen via deze partij tot sponsoring van een of meerdere rotondes overgaan. 

 
Een van de doelstellingen van de pilot is om te bezien of een dergelijke werkwijze zou kunnen 

bijdragen aan het realiseren van besparingen. In algemene zin kunnen we zeggen dat 

sponsoring wellicht kan leiden tot financiële besparingen, maar tot gevolg heeft dat commer-

ciële partijen meer invloed uitoefenen op wat er gebeurt. Dit vraagt om een terugtreden van de 

invloed van bestuur en vervolgens van de ambtelijke organisatie. 

Het willen sturen door de ambtelijke organisatie op kwaliteit, reclame voor/door andere onder-

nemers en uitstraling van rotondes betekent dat hierdoor besparingen op deze wijze niet 

realiseerbaar zijn. 

 
Van de in totaal vier voor sponsoring in aanmerking komende rotondes zijn de twee rotondes in 

Goor verhuurd. De overige twee rotondes in Markelo zijn nog altijd vrij. Wel heeft voor een van 

de twee rotondes zich een paar weken geleden iemand gemeld. 

Gelet op de aanleiding (lobby naar sponsoringsmogelijkheden voor het onderhoud onder-

zoeken), zal de doelstelling nog actiever richting de ondernemers van Markelo gecommuni-

ceerd moeten worden. 

 
Het alternatief is dat het contract met de Rotondespecialist wordt ontbonden. In dat geval komt 

het onderhoud weer in ons beheer met de nodige verhoging van de kosten. 

Het werk dat het inrichten en beheren van een gemeentelijke sponsorregeling met zich mee-

brengt zal in financiële zin duurder uitvallen dan de bezuiniging die met de Rotondespecialist 

wordt bewerkstelligd. Die is naar schatting 4 x € 800,- per onderhoudsjaar. 

3. Conclusie 

Vooralsnog zijn wij tevreden over de wijze waarop de Rotondespecialist de sponsorcontracten 

heeft weggezet. Twee van de vier rotondes zijn in een sponsorcontract ondergebracht.  

Er zijn geen bezwaarlijke meldingen binnengekomen over de sponsoring.  

Omdat een van de aanleidingen gericht was op het ruimte geven aan lokale ondernemers voor 

sponsoring wordt er op korte termijn contact gezocht met de Ondernemersvereniging Markelo 

om te horen hoe zij tegen deze sponsoringsmogelijkheden aankijken. 

De resultaten van dat gesprek zullen worden meegenomen in verdere doorontwikkelingen van 

het concept sponsoring van openbare ruimte. Volgende stappen op dit punt zullen binnen het 

kader van de beheersvisie verder worden uitgewerkt. Uw raad wordt over de ontwikkelingen op 

dit punt in een later stadium nader geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

 

 


