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Inleiding.
Het college ziet de besluitvorming rond het voorliggende plan als een majeure beslissing voor de raad.
Om goede afwegingen te kunnen maken om tot besluitvorming over de het plan “toekomst drie
zwembaden gemeente Tynaarlo 2015-2029” te komen meent het college uw aandacht te moeten
vestigen op de onderstaande onderdelen in het plan.
Met het plan wordt de exploitatie van de zwembaden voor de komende 15 jaar vastgelegd,
In de uitvoering van het plan wordt de exploitatie van de drie zwembaden voor de komende 15 jaar in
een privaatrechtelijke overeenkomst juridisch vastgelegd. De invloed van de gemeente wordt hierdoor
beperkt tot wat in die overeenkomst geregeld is. Dit geldt ook voor de gemeentelijke bijdrage: de
gemeente legt zich vast voor de komende 15 jaar. Het is aan de nieuwe stichting de drie zwembaden
binnen de afspraken zo goed mogelijk te exploiteren en de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.
U neemt een beslissing van € 839.000 met een looptijd van 15 jaar.
Het plan gaat uit van een bijdrage naar de exploitant van € 653.000 per jaar, de overige € 186.000
bestaat uit kapitaallasten en ambtelijke inzet. De bijdrage zal worden geïndexeerd.
Met het aangaan van deze verplichting zijn bezuinigingen op zwembaden niet mogelijk voor de
komend 15 jaar.
Om wel op zwembaden te kunnen bezuinigen zal de overeenkomst ontbonden moeten worden. Dit
kan alleen met wederzijds instemming of door een gerechtelijke uitspraak.
De bijdrage aan de stichting wordt geïndexeerd conform de jaarlijks vast te stellen indexatie voor de
gemeentelijke begroting.
Tijdens de behandeling van de perspectievennota wordt voor de gemeentebegroting de indexatie
vastgesteld. De indexatie voor de bijdrage aan de zwembaden is gelijk aan de indexatie van de
gemeentebegroting. Dit wordt ook wel het samen trap op, samen trap af principe genoemd. De
projectgroep is akkoord gegaan met deze manier van indexeren.
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