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Kort verslag van de openbare hoorzitting van de commissie bezwaarschriften 
 

 
Betreft het bezwaar van Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo,Stichting vrienden van Aqualaren, 
Klankbord t.b.v. haalbaarheidsonderzoek Aqualaren, personeel subtropisch zwembad Aqualaren, ANBO 
Zuidlaren en Vries, Protestants Christelijke ouderenbond Eelde, Katholieke Bond van ouderen Drenthe 
Raad voor ouderen Zuidlaren, Protestants christelijke ouderenbond Zuidlaren, Vijfendertig ondernemers in 
de horeca- en recreatiesector gemeente Tynaarlo en het  Comité van aanbeveling in de gemeente 
Tynaarlo. 
 
Gericht tegen het raadsbesluit 8 mei 2012 en tegen twee collegebesluiten; voornemen beëindiging subsidie  
van 3 juli 2012 en de opzegging exploitatieovereenkomst van 3 juli 2012. 
 
Datum hoorzitting: 18 september 2012. 
 
Aanwezig: 
 
De commissie: 
de heer P. de Groot (waarnemend voorzitter),  mevrouw mr. I. Riemen-Scholtes (lid), mevrouw W.E. 
Scholte (secretaris). 
 
De bezwaarmaker(s): 

• De heer Hovius, voorzitter van de Stichting Vrienden van Aqualaren. 
• De heer Kuipers, bestuurslid van de Stichting Vrienden van Aqualaren. 
• De heer Visser van de Stichting recreatiebaden Tynaarlo en adviseur van de Stichting vrienden van 

Aqualaren. 
 
Namens het college: 
Mevrouw Van der Geest en mevrouw Vreugdenhil.  
 
Afwezig: 
De heer Hielkema (voorzitter). 
 
Een deel van de overige bezwaarmakers was aanwezig op de publieke tribune. 
 

 
 
De waarnemend voorzitter de heer De Groot  opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij 
geeft vervolgens kort de procedure weer. De commissie brengt advies uit aan het college dat een 
beslissing zal nemen op het bezwaarschrift. De voorzitter geeft aan dat met twee mensen wordt gehoord 
en dat de beraadslaging en advisering gedrieën plaatsvindt.   
 
De heer Hovius zet kort de ontstaansgeschiedenis van de Stichting vrienden van Aqualaren uiteen en geeft 
een toelichting op het bestuur. Hij geeft aan dat veel steunbetuigingen zijn ontvangen en 2000 
handtekeningen zijn verzameld. 
 
De voorzitter merkt op dat eerst wordt stilgestaan bij de formele vereisten die de Algemene wet 
bestuursrecht stelt. Dit betekent dat eerst de vraag aan de orde komt wie er belanghebbende is bij de 
besluiten. Vervolgens komt de vraag aan de orde tegen welke besluiten bezwaar kan worden gemaakt. 
Vooralsnog is de commissie van mening dat alleen de Stichting Vrienden van Aqualaren en de Stichting 
recreatiebaden Tynaarlo belanghebbende zijn.  
 
De heer Visser merkt op dat er een projectcontract is opgesteld tussen de klankbordgroep en de gemeente 
en hij is van oordeel dat de klankbordgroep ook mee mag praten. 
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De voorzitter merkt op dat er drie zaken ter bespreking voorliggen. Het betreft het voornemen beëindiging 
subsidie, het besluit opzegging exploitatiecontract en het raadsbesluit van 8 mei 2012. De opzegging van 
de exploitatieovereenkomst betreft een privaatrechtelijke kwestie en is geen besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het raadsbesluit van 8 mei betreft een politiek besluit waarbij pas 
rechtsgevolgen ontstaan als vervolgens het college een besluit neemt over het voornemen beëindiging 
subsidie. Dit betekent dat alleen het voornemen beëindiging subsidie ter discussie staat waarbij formeel 
alleen de termijn ter discussie staat. 
 
De heer Visser geeft aan dat het raadsbesluit bijzonder is geformuleerd; “aanbesteding in het kader van 
het amendement”. Het gaat om 70% verlaging van de subsidie en alleen t.b.v. Aqualaren terwijl beide 
openluchtzwembaden buiten schot blijven. De huidige maatschappelijke functie blijft niet behouden en er 
zijn wel degelijk rechtsgevolgen.  
 
De voorzitter vraagt wanneer het rechtsgevolg intreedt. 
 
De heer Visser merkt op dat op het moment dat de raad uitspraak doet je als zwembad niets meer kunt.  
 
De voorzitter vraagt zich af of het rechtsgevolg niet pas intreedt op het moment dat het besluit voornemen 
beëindiging subsidie van 3 juli 2012 is genomen. 
 
De heer Visser merkt op dat het zwembad niet voor €200.000 is te exploiteren en dat het primaire punt de 
verlaging van de subsidie is. 
 
Mevrouw Van der Geest merkt op dat het college tot de conclusie komt dat het raadsbesluit geen besluit is 
in de zin van de Algemene wet bestuursecht en dat het opzeggen van de exploitatieovereenkomst een 
privaatrechtelijke zaak is. Het subsidiebesluit staat wel ter discussie. 
 
De voorzitter merkt op dat bij het voornemen beëindiging subsidie hoofdzakelijk gaat om de redelijke 
termijn. Klopt het dat pas inhoudelijk bezwaar kan worden gemaakt op het moment dat Aqualaren in 2014 
een nieuwe subsidieaanvraag doet, die wordt afgewezen en waartegen Aqualaren vervolgens bezwaar kan 
maken? 
 
Mevrouw Van der Geest merkt op dat dat klopt en dat nu de discussie gaat over de gewijzigde 
omstandigheden en over de redelijke termijn. 
 
De heer Visser geeft aan dat de gemeente in het hele proces onzorgvuldig heeft gehandeld, de gemeente 
heeft niet onderbouwd waarom 70% wordt bezuinigd en waarom alleen bij Aqualaren. Hij signaleert 
interne inconsistentie in beleid. In april 2010 is gesproken over de renovatie van Aqualaren. Uit de stukken 
blijkt dat ook toen al sprake was van bezuinigingen; in die zin is geen sprake van gewijzigde 
omstandigheden. 
 
Mevrouw Van der Geest benadrukt dat de omvang van de bezuinigingen pas in een later stadium duidelijk 
is geworden. 
 
De heer Kuipers geeft aan dat het beleid voor de drie zwembaden gelijk moet zijn, dat alle zwembaden 
gerenoveerd moeten worden en dat niet alleen de openluchtzwembaden worden gerenoveerd. Er is sprake 
van ongelijke behandeling. 
 
De heer Visser benadrukt dat als er een zwembad moet worden gesloten dat het dan niet Aqualaren is 
vanwege de maatschappelijke functie die het vervult. 
 
De voorzitter geeft aan dat in tweede termijn wordt gesproken over de redelijke termijn. 
 
Mevrouw Van der Geest merkt op dat als gevolg van de bezuinigingen sprake is van gewijzigde 
omstandigheden. De bijdrage uit het gemeentefonds is verminderd en gelet op de uitleg van de circulaires 
moet uiteindelijk 3 miljoen worden bezuinigd. In 2010 waren de bezuinigingen wel in beeld maar nog 
onvoldoende gekwantificeerd. Ook de openlucht zwembaden moeten in 2013 bezuinigen.  
Het is een politiek besluit geweest om het derde zwembad niet meer te gaan renoveren. 
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De heer Visser merkt op dat er geen politieke afweging is gemaakt bij de bezuinigingen op de zwembaden. 
 
De voorzitter informeert naar de redelijkheid van de termijn. 
 
De heer Visser geeft aan dat de wethouder heeft aangegeven dat sprake is van overgang van personeel. 
 
Mevrouw Van der Geest merkt op dat hier op basis van het verweerschrift misschien wat verwarring kan 
ontstaan. Het is inderdaad zo dat bij overgang van onderneming het personeel ook mee over wordt 
genomen. 
 
De voorzitter informeert hoe de beleidsvrijheid zich verhoudt tot de belangenafweging waaronder begrepen 
het doelgroepzwemmen en de andere zwembaden. 
 
Mevrouw Van der Geest geeft aan dat de belangenafweging in het raadsbesluit is opgenomen en niet in het 
subsidiebesluit. 
 
De voorzitter vraagt of het ook is vereist dat in het subsidiebesluit een belangafweging wordt opgenomen 
en het besluit van een deugdelijke motivering wordt voorzien. 
 
Mevrouw Van der Geest antwoordt dat er inderdaad geen belangenafweging in het besluit staat en de 
motivering van het raadsbesluit niet als zodanig in het besluit is opgenomen. 
 
De heer Visser geeft aan dat hij blij is dat er gemotiveerd moet worden maar het blijft moeilijk dat de raad 
een besluit kan nemen waarbij 1 zwembad wordt gepakt. 
 
De voorzitter concludeert dat de zaak voldoende is toegelicht en sluit de zitting. 
 
 
 
 
de commissie bezwaarschriften 
 
de heer P de Groot       mevrouw W.E. Scholte  
 
waarnemend voorzitter       secretaris 
 
 
 


