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Bijlagen:
- Discussienota toekomst zwembaden "Met het hoofd boven water"

TOELICHTING
Het college van burgemeester en wethouders heeft een discussienota over de toekomst van de
zwembaden opgesteld. In deze nota worden naast een beschrijving van de huidige situatie, een aantal
mogelijke toekomstscenario’s voorgelegd en vervolgens globaal doorgerekend.
Deze scenario’s variëren van het in stand houden van de 3 zwembaden tot sluiting van één of meerdere
zwembaden.
Uw raad heeft bij de vaststelling van de lijst met investeringen op 23 september jl. ingestemd met een
reservering van een bedrag van € 400.000.- voor renovatie van de 3 gemeentelijke zwembaden.
In de brief behorende bij de investeringsvoorstellen heeft het college van burgemeester en wethouders
aangegeven op voorhand, voorafgaande aan de discussie over de toekomst van de zwembaden, een
bedrag structureel in de meerjarenraming 2009 – 2012 van de gemeentebegroting op te nemen ter
hoogte van de eerder genoemde € 400.000.- als investering voor nieuw beleid in die periode.
Daarnaast heeft uw raad eind augustus van dit jaar een tweetal werkbezoeken gebracht, ondermeer aan
een houtsnipperverbranding waarbij kennis kon worden genomen van de toepassing van deze techniek,
bijvoorbeeld voor verwarming van zwembaden.
Naar aanleiding van dat werkbezoek geeft het college aan het onderzoek naar een houtgestookte
verwarmingsinstallatie voor het zwembad Aqualaren in Zuidlaren momenteel uit te voeren en de
resultaten daarvan naar verwachting begin 2009 te kunnen presenteren.
Op basis van de informatie uit de notitie kan een eerste opiniërende bespreking gevoerd worden in uw
raad en kunnen kaders voor de uitwerking van de notitie aan het college van burgemeester en
wethouders worden meegegeven.
Vervolgprocedure
Op basis van de opiniërende bespreking in uw raad en de kaders die het college worden meegegeven
kan de verdere uitwerking plaatsvinden en zal in 2009 een afronding en besluitvorming plaatsvinden.
Adviezen
Niet van toepassing

Gevraagd besluit
Desgewenst de gevraagde discussie voeren en kaders voor de uitwerking aan het college meegeven.
Namens het Presidium,

F.A. van Zuilen,

voorzitter.

J.L. de Jong,

griffier.

