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Raadsvergadering d.d. 12 april 2011 agendapunt  7 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 maart 2011 
 
Onderwerp:                                Bezuiniging subtropisch zwemparadijs Aqualaren  
Portefeuillehouder:   Dhr. L.M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: Mw. M.A. Vreugdenhil 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 815 
E-mail adres:               m.vreugdenhil@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:    
1.  Een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden en alternatieven voor het   
     behoud van een voorziening voor les zwemmen, doelgroepenuren en eventueel    
     zwemverenigingen voor een maximaal structureel bedrag van totaal € 200.000;  
2.  bezuiniging van € 553.571(structurele uitgaven 2011) per 1 januari 2013 op Aqualaren in  
     boeken dan wel zoveel eerder als later dan uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren komt;  
3.  bij gebleken haalbaarheid van het in stand houden van een voorziening voor € 200.000 deze in  
     mindering brengen op de in te boeken bezuiniging; 
4.  afzien van renovatie van Aqualaren en de hieruit voortvloeiende vrij vallende middelen inboeken 
     als bezuiniging vanaf 2011. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Notitie bezuinigingen Aqualaren (reeds in uw bezit) 
-   Diverse brieven (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 
In december 2008 heeft de raad besloten de drie openbare zwembaden in de gemeente Tynaarlo te 
behouden en te renoveren. Dit heeft in april 2010 geleid tot een kredietaanvraag, zodat de in 2008 
beschikbaar gestelde structurele middelen omgezet konden worden in een totaal krediet. Ook hiermee 
heeft de raad ingestemd.  
 
Gedurende de periode hierna zijn de omvang van de bezuinigingen duidelijk geworden waardoor er een 
uitgebreide bezuinigingsdiscussie heeft plaats gevonden binnen het college. Hier is ook Aqualaren uit 
naar voren gekomen. Hierbij is de afweging gemaakt tussen kosten, impact en wenselijkheid van de 
voorziening in de huidige vorm voor een dorp als Zuidlaren en een gemeente als Tynaarlo met het huidig 
economisch tij. Hieruit zijn bovenstaande voorstellen gekomen. Bijgevoegd is een notitie die dieper ingaat 
op middelen, impact, haalbaarheidsonderzoek en renovatie.  
 
Haalbaarheidsonderzoek 
Uit de reacties die binnen gekomen zijn, maar ook kijkend naar de beleidsmatige stukken is het streven 
een voorziening in de gemeente te behouden waar kinderen kunnen leren zwemmen en waar 
bijvoorbeeld zwangere vrouwen, baby’s, zieken en ouderen terecht kunnen. Idealiter zou er ook nog een 
mogelijkheid voor behoud van wedstrijd zwemmen en waterpolo zijn. Dit wordt afgezet tegen de kosten 
die dit met zich meebrengt.  
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Renovatie en gelden 
Wanneer overgegaan wordt tot een volledige bezuiniging, dan wel behoud van een eventueel beperktere 
voorziening is het niet wenselijk het zwembad in de huidige vorm te renoveren. Door het niet uitvoeren 
van de renovatie zullen de energiekosten niet afnemen en de tekorten van de Stichting ook niet. 
Daarnaast bestaat het risico dat bijvoorbeeld een ketel toch vervangen moet worden. Voor de renovatie is 
echter een structureel bedrag geraamd dat daar nu niet voor wordt ingezet. Ons voorstel is dit ter dekking 
van tekorten in te zetten en daarnaast te gebruiken voor de bekostiging van een 
haalbaarheidsonderzoek.  

Financiële consequenties 

De financiële consequenties zijn in het totaal van de bezuinigingen meegenomen.  
 

Gevraagd besluit 

1.  Een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden en alternatieven voor het   
     behoud van een voorziening voor les zwemmen, doelgroepenuren en eventueel    
     zwemverenigingen voor een maximaal structureel bedrag van totaal € 200.000;  
2.  bezuiniging van € 553.571(structurele uitgaven 2011) per 1 januari 2013 op Aqualaren in  
     boeken dan wel zoveel eerder als later dan uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren komt;  
3.  bij gebleken haalbaarheid van het in stand houden van een voorziening voor € 200.000 deze in  
     mindering brengen op de in te boeken bezuiniging; 
4.  afzien van renovatie van Aqualaren en de hieruit voortvloeiende vrij vallende middelen inboeken 
     als bezuiniging vanaf 2011. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


