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-   Memo “Uitkomsten evaluatie aanbesteding en marktconsultatie” d.d. 20-06-2013 (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Vervolg op de aanbesteding van het Zwembad Aqualaren te Zuidlaren 
 
 
Gevraagd besluit 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de memo “Uitkomsten evaluatie aanbesteding en 
marktconsultatie” d.d. 20 juni 2013. 

2. Opdracht te geven aan het college om de nog samen te stellen projectgroep, onder leiding 
van een externe projectleider, een plan om alle baden te exploiteren voor een periode van 15 
tot maximaal 20 jaar uit te werken en te concretiseren voor 1 december 2013. 

3. Een externe projectleider aan te stellen en de projectleider en de belanghebbende 
organisaties opdrachten mee te geven zoals omschreven in de bijlage en de kosten te dekken 
uit de bestemmingsreserve Aqualaren tot een maximum van € 25.000,-. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Het voor lange termijn met een zo laag mogelijke gemeentelijke bijdrage openhouden van de drie 
gemeentelijke zwemvoorziening in de gemeente. Het is de bedoeling dat de gemeente de exploitant 
een bijdrage geeft voor de exploitatie.  
 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het college heeft de raad beloofd voor de zomer 2013 te rapporteren over de aanbesteding van 
Aqualaren. De aanbesteding heeft geen geldige inschrijvingen opgeleverd. Om duidelijkheid te 
bewerkstelligen bij personeel en bevolking, wil het college zo snel mogelijk met alternatieve 
voorstellen naar de raad komen. 
 
 
Wat ging er aan vooraf 
Al een aantal jaren speelt de discussie of en hoe de gemeente zou kunnen bezuinigen op het 
zwembad Aqualaren. 
 
In de afgelopen periode is al fors bezuinigd in de begroting voor de zwembaden. Te weten:  

- € 200.000 door het niet uitvoeren van de renovatie Aqualaren; 
- € 150.000 op onderhoud buitenbaden na renovatie; 
- 2 maal € 40.000 op bedrijfsvoering buitenbaden.  



Dit is totaal € 430.000 structureel bezuinigd op een budget van € 1.250.000. Hiermee zitten we op een 
budget niveau van 10 jaar geleden maar dan wel met twee gerenoveerde zwembaden.  
 
Om tot bezuinigen te komen zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, welke zijn behandeld in de 
raad. Op 8 mei 2012 heeft de raad besloten dat het zwembad Aqualaren aanbesteed moest worden 
met de kaders van het raadsbesluit van 12 april 2011. Op 15 april 2013 was de termijn voor 
inschrijving afgelopen. Het resultaat van de aanbesteding is dat er geen geldige inschrijving is 
gedaan. De in het voortraject geïnteresseerde partijen zijn uitgenodigd om op een evaluatie en 
marktconsultatie gesprek te komen. De uitkomsten van deze gesprekken (zie bijlage 3) en de eerdere 
onderzoeken vormen de basis voor dit voorstel. 
 
In het kort alle besluitvorming vanaf 12 april 2011: 
 
De raad heeft op 12 april 2011 onderstaande besloten: 

1. Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en alternatieven voor het 
behoud van een voorziening voor les zwemmen, doelgroepenuren en zwemverenigingen. Het 
streven daarbij is zo een voorziening te realiseren met een structurele bijdrage van ca. € 
200.000. 

2. Een bezuiniging die bij slagen van dat haalbaarheidsonderzoek gerealiseerd wordt op 
Aqualaren in te boeken. Vooralsnog wordt volstaan met p.m. vermelding. Op die bezuiniging 
wordt het bedrag van de structurele bijdrage als bedoeld onder 1. in mindering gebracht. 

3. Vooralsnog af te zien van renovatie van Aqualaren en de hieruit voortvloeiende vrij vallende 
middelen in te boeken als bezuiniging vanaf 2011. 

 
Op 8 mei 2012 is het haalbaarheidsonderzoek aan de raad gepresenteerd, hierop besloot de raad het 
volgende: 

1. Kennis nemen van het rapport haalbaarheid Aqualaren. 
2. Zo spoedig mogelijk over te gaan tot openbare aanbesteding, binnen de kaders van het 

amendement van april 2011, van minstens een 25 meter bad, teneinde alle genoemde 
doelgroepen te kunnen bedienen. 

3. De begrote middelen blijven beschikbaar conform het overeengekomen convenant tussen 
Aqualaren en de gemeente Tynaarlo. 

 
Op 4 december 2012 is de memo “Voorwaarden en adviezen aanbesteding Aqualaren” d.d. 22-11-
2012 ter bespreking in het college geweest. Het college heeft het volgende besluit genomen: 

1.   Stuk aanpassen en dan terug in het college. 
Adviezen: kleine aanpassingen doorvoeren. Als definitief bestek door college is goedgekeurd dan dit 
bestek een bepaalde periode vertrouwelijk ter inzage leggen voor de raad voor publicatie gelet op de 
aanbestedingsregels  
 
Op 1 januari 2013 heeft het college: 

1. De memo “Voorwaarden en adviezen aanbesteding Aqualaren” van 10-12-2012 vastgesteld 
2. De aanbestedingstukken “Uitgifte concessie voor diensten Exploitatie Zwembad Aqualaren.” 

vastgesteld  
3. De aanbestedingsstukken vertrouwelijk ter inzage leggen aan de raadsleden tot er met 30 

januari 2013.  
4. Akkoord gegaan met bijgevoegd persbericht. 

 
Op 28 mei 2013 heeft de raad met de behandeling van jaarrekening 2012 de volgende motie 
aangenomen: 
De Raad draagt het college op om voor de jaren 2015 en 2016 jaarlijks een bedrag van € 100.000 
beschikbaar te stellen in de exploitatie van Aqualaren. 
 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
N.t.b. 
 
 



Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Door een nog samen te stellen projectgroep, van leden uit belanghebbende organisaties van de drie 
zwembaden onder leiding van een externe projectleider, wordt een onderzoek verricht naar de 
mogelijkheid tot exploitatie van alle drie de zwembaden onder één beheer. De projectgroep heeft tot 1 
december 2013 de tijd om haar plannen verder te concretiseren en te onderbouwen.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 

N.t.b. 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

 


