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Inleiding 
De gemeente Tynaarlo moet vors bezuinigen. De bezuinigingen raken ook de zwembaden, De 
Leemdobben, De Lemferdinge en Aqualaren. Doel van het college en de raad is proberen om alle 
zwembaden in de gemeente open te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Er zijn hiervoor al 
verschillende onderzoeken en pogingen gedaan. De gemeente ziet als meest kansrijke optie dat de 
drie zwembaden met behulp van vrijwilligers en onder één bestuur geëxploiteerd worden. 
 
Het college heeft op 2 juli 2013 het voorgenomen besluit genomen deze optie verder uit te laten 
werken om zo de haalbaarheid aan te tonen met als inleverdatum 1 december 2013. In deze notitie 
wordt de opdracht en de kaders voor de projectgroep geformuleerd. 
 
Opdracht 
De projectgroep wordt verzocht uiterlijk 1 december 2013 een plan in te dienen voor samenvoeging 
van de drie zwembaden. Het plan voorziet in de exploitatie en het volledige onderhoud van de drie 
zwembaden.  
  
De projectgroep wordt gevraagd haar plan te ontwikkelen in nauw overleg met de gebruikers en de 
vrienden van de drie zwembaden, met het doel zoveel mogelijk draagvlak te verkrijgen. Het plan moet 
leiden tot een minimum aan ambtelijke beheerskosten. Het plan heeft een looptijd van 15 tot maximaal 
20 jaar. De gemeente wil kunnen beoordelen of het plan voldoende solide is. Het plan moet tevens 
kunnen worden omgezet naar een contract tussen de gemeente, eigenaar van de drie zwembaden, 
en het exploiterend bestuurd. Tot slot wil de gemeente kunnen beoordelen of het plan betekent dat de 
zwembaden voldoende ruimte zullen bieden aan de diverse categorieën gebruikers. 
Het plan betreft zowel de exploitatie als alle onderhoud van de drie zwembaden. Ook eventuele 
aanpassingen aan de zwembaden komen voor rekening van het exploiterend bestuurd. Voor de 
gemeente resteren bestaande kapitaalskosten en minimale ambtelijke beheerskosten. 
Het plan bevat in elk geval de volgende onderdelen: 
1. Beleidsplan voor de drie zwembaden; 
2. Financieel onderbouwd businessplan (exploitatie en onderhoud); 
3. Organisatie van het beheer van de zwembaden; 
4. Juridische structuur voor de drie zwembaden; 
5. Afbakening van de verantwoordelijkheden tussen het bestuur en de gemeente. 
 
Samenstelling projectgroep 
Voor verdere uitwerking van het plan is intensief overleg nodig met de verschillende partijen in een 
relatief korte tijd, vanaf besluitvorming door de raad op 27 augustus tot de opleverdatum zijn 13 weken 
beschikbaar (zie planning). Het is de bedoeling hiervoor een projectgroep op te richten onder leiding 
van een externe projectleider. Er is bewust gekozen voor iemand van buiten de bestaande 
organisaties of gemeente Tynaarlo, zodat deze projectleider objectief kan sturen en handelen. De 
projectgroep zal verder bestaan uit een vertegenwoordiging van belanghebbende organisaties van de 
drie zwembaden. Daarnaast kan projectgroep zich laten bijstaan door advies- en/of werkgroepen, dit 
is aan de projectgroep zelf om hier vorm aan te geven.
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        Datum standlijn                                 deadline   
Regelnr  Activiteit 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1   0                                                     
2 Werving en selectie PL 7   1 1 1 1 1 1 1                                     
3 Stukken opstellen 3   1 1 1                                             
4 Ambtelijke afstemming 1         1                                           
5 Stukken college inleveren 1           1                                         
6 Collegevergadering 1             2                                       
7   0                                                     
8 Raadsvergadering  1                 2                                   
9 Uitwerken opdracht  13                   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3         

10 Opleveren opdracht 1                                             2       
11   0                                                     
12   0                                                     

 
 
 
 


