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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   de heer  H. Berends 
Behandelend ambtenaar: de heer  R. van Loon 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 944 
E-mail adres:                r.van.loon@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Concept statuten stichting zwembaden gemeente Tynaarlo (ter inzage) 
-   Exploitatieovereenkomst en erfpacht- en opstalovereenkomst (ter inzage) 
-   Zienswijze raad (28 oktober  2014) en reactie college hierop (ter inzage)  
-   Memo met wijzigingen (ter inzage)  
-   Overige bijlagen (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Zienswijze statuten stichting zwembaden gemeente Tynaarlo 
 
Gevraagd besluit 
 1. Zienswijze geven op de concept statuten. 
             2. Kennis nemen van de inhoud van de exploitatieovereenkomst en erfpacht- en opstalovereenkomst.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Om de burgers en recreanten zwem gerelateerde activiteiten te kunnen aanbieden. Denk hierbij naast recreatief 
zwemmen aan zwemles, zwemactiviteiten voor doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten en zwemsporten. In 
de planvorming wordt gestreefd naar een duurzame exploitatie van de baden die meer op afstand staat van de 
gemeente. Het doel is door middel van een overeenkomst, met een looptijd van 15 jaar, de exploitatie van de 
zwembaden Aqualaren, De Leemdobben en De Lemferdinge onder te brengen bij een stichting zoals besloten 
in de raad van 10 juni 2014. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De statuten naderen het punt dat ze vastgesteld kunnen worden, wijzigingen en aanvullingen kunnen nu nog 
mee genomen worden. Voor de tijdige implementatie is het van belang dat de stichting nu zo snel mogelijk 
opgericht wordt, alleen dan heeft de gemeente een gesprekspartner om de overeenkomsten definitief te maken. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Relevante besluitvorming en activiteiten vanaf 2008: 

- 28 november 2008 raadsvergadering 
o Bespreking rapportage Met het hoofd boven water 
o Alle zwembaden openhouden en renoveren 

- 2009-2011 renovatie buitenbaden voorbereiding en uitvoering 
- 2009-2011 voorbereiding renovatie Aqualaren  
- 12 april 2011 raadsvergadering 

o Stopzetten van de renovatie Aqualaren 
o Intrekken van de beschikbaar gestelde middelen voor renovatie 
o Bijdrage voor Aqualaren vanaf 2015 € 200.000 
o Onderzoekopdracht of exploitatie van Aqualaren voor € 200.000 haalbaar is 
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- 8 mei 2012 raadsvergadering 
o Oplevering onderzoek 
o Opdracht Aqualaren aanbesteden voor € 200.000 

- 6 november 2012 raadsvergadering 
o Vaststellen begroting 2013 inclusief bezuinigingen:  

 Buitenbaden onderhoudsdotatie € 150.000 
 Buitenbaden bedrijfsvoering 2013 € 25.000 
 Buitenbaden bedrijfsvoering 2014 € 40.000 

- 28 mei 2013 raadsvergadering 
o In de jaren 2015 en 2016 Incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld voor exploitatie Aqualaren 

- 15 april 2013 opening aanbestedingsstukken 
- 15 juni 2013 evaluatie aanbesteding, marktverkenning wat is wel mogelijk met varianten; Aqualaren 

en Aqualaren met buitenbaden. 
- 27 augustus 2013 raadsvergadering 

o Uitkomst aanbesteding 
o Uitkomsten marktverkenning 
o Instellen Projectgroep Toekomst 3 zwembaden gemeente Tynaarlo 

- 26 november 2013 raadsvergadering 
o Kennis te nemen van de tussenrapportage van de projectgroep Toekomst 3 zwembaden 

gemeente Tynaarlo 
o In principe voor de zwembaden in de begroting een bedrag van € 850.000 opnemen met 

ingang van 2015 
- 10 juni 2014 raadsvergadering 

o vaststelling Beleids- en bedrijfsplan toekomst 3 zwembaden gemeente Tynaarlo 
o het vastgestelde plan implementeren 

 
Het beleids- en bedrijfsplan van de projectgroep is op 10 juni 2014 door de raad vastgesteld en in uitvoering 
gegeven. Tijdens de behandeling is de raad toegezegd zienswijze te mogen geven op de concept statuten van 
de stichting die de exploitatie op zich gaat nemen.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het plan is gemaakt door de projectgroep toekomst 3 zwembaden gemeente Tynaarlo. Hierin zijn vrijwilligers 
vertegenwoordigd van belanghebbende verenigingen: 

- Polo- en zwemvereniging Ritola 
- Stichting “recreatiebaden gemeente Tynaarlo” 
- Vrienden van zwembad de Leemdobben 
- Vrienden van Zwembad de Lemferdinge 
- Zwemvereniging Actief 
- Zwemvereniging Vriledo 

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Nadat de zienswijze gegeven is zal door de projectgroep bekeken worden hoe deze verwerkt wordt in de 
statuten. Dit zal middels een informatiebrief aan uw raad teruggekoppeld worden. De huidige stichting die 
Aqualaren exploiteert wordt half november omgevormd naar de nieuwe stichting. Zo spoedig mogelijk na de 
omvorming zal de gemeente met de stichting de overeenkomsten afsluiten zodat de overgang van exploitatie op 
1 januari 2015 plaats kan vinden. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De financiële opbouw is niet gewijzigd ten opzichte van het voorstel van 10 juni 2014. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
P. Adema,                           burgemeester 
 
mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 


