Vergadering : 17 februari 2010
Agendapunt : 17
Nummer
: 10/013

Voorstel: Toekomst Gouwebad De Sniep

AANLEIDING
Op 16 december 2009 heeft de raad besloten om ons voorstel over de toekomst van het zwembad
niet te behandelen. Tijdens de raadsvergadering werd ons verzocht om in overleg met de
beheercommissie van het zwembad variant 5 nader uit te werken.
INHOUDELIJK EN JURIDISCH KADER
De beheercommissie van het zwembad heeft variant 5 nader uitgewerkt (zie bijlage A). Verhoging van
de inkomsten met € 100.000 en inzet van de “Reserve renovatie en nieuwbouw zwembad” was daarbij
hun uitgangspunt.
Uit de bijlagen A en B is af te lezen dat de beheercommissie voorstelt om de “Reserve renovatie en
nieuwbouw zwembad” gedurende 18 jaar als structureel dekkingsmiddel van jaarlijks € 75.000 in te
zetten. Verder verwacht zij door de verhoging van de tarieven voor het recreatief zwemmen € 80.000
structureel extra inkomsten te realiseren. Het saldo voordeel BTW ter hoogte van € 25.000 structureel
is als laatste inkomstenpost opgenomen.
FEITELIJK VOORSTEL, MOTIVERING, ALTERNATIEVEN
Het lijkt ons goed om kort de historie van het zwembad en van de reserve te memoreren, alsmede de
aanvraag investeringskrediet en sloopkosten toe te lichten.
Historie zwembad
In een motie van de gemeenteraad van 9 en 10 november 2005 tijdens de bespreking van het
agendapunt "Programmabegroting 2006 - 2009" is het College van B&W opgedragen bij de
"Voorjaarsnota 2006" met een plan van aanpak te komen gericht op de realisatie van (minimaal) een
basisbad op basis van normgetallen tegen substantieel lagere structurele kosten voor de gemeente
dan met het huidige zwembad het geval is. Deze bestuursopdracht moet leiden tot inzichtelijke
gegevens, aangaande een zwembadprogramma met varianten en exploitatiescenario's, zodat op
basis van de juiste feiten de discussie gevoerd kan worden over de toekomst van de zwemvoorziening
in Waddinxveen en de financiële consequenties. Als bijlage C is de tekst van deze motie gevoegd.
Op grond van de motie Neutel, Bax, Stoffers en Zoodsma zijn 7 voorstellen geformuleerd voor het
realiseren van een basisbad tegen lagere structurele kosten. Hierbij was de algemene politieke
mening dat een zwembadvoorziening een belangrijke functie heeft binnen onze gemeente. De raad
heeft bij de vaststelling van de “Kadernota 2008 – 2011 (2020)” in juni 2007 gekozen voor uitwerking
van variant 3. Variant 3 betreft renovatie van het bestaande zwembad met een wedstrijdbad,
nieuwbouw van een doelgroepenbad en sloop van de overige baden. Verder zou de exploitatie door
gemeente en zwembad worden geoptimaliseerd. Tot en met de “Programmabegroting 2010 – 2013”
zijn de in de begroting voor het zwembad gereserveerde middelen gebaseerd op de destijds
geschatte kosten van deze variant.
Op 17 december 2008 is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor
de uitwerking van de gekozen variant. Daarnaast is door de raad ingestemd met de uitwerking van
een variant van de beheercommissie. Vervolgens heeft het college in juni 2009 opdracht gegeven om
naast de twee eerder genoemde varianten ook de variant instandhouding van het huidige zwembad
en renovatie van alleen het wedstrijdbad uit te werken.
Onderdeel van het raadsbesluit van juni 2007 is het optimaliseren van de exploitatie en beheervorm.
De vraagstelling is toen als volgt geformuleerd:
AGP. 17 RV TOEKOMST ZWEMBAD DE SNIEP/11 februari 2010

1

Op welke wijze kan aan een verregaande verzelfstandiging van Gouwebad De Sniep uitwerking
worden gegeven en welke wijze wordt het meest wenselijk geacht om inzake de bijdrage van het bad
aan het gemeentelijke sport- en welzijnsbeleid te komen tot zowel een verhoogd financieel als
maatschappelijk rendement?
Het college heeft besloten om de optimalisatie van de exploitatie uit te werken als duidelijk is hoe het
gerenoveerde zwembad er uit zal zien. Daarna zal het onderzoek naar (verdere) verzelfstandiging
worden opgepakt.
Historie reserve
De “Reserve dekking exploitatietekorten zwembad” is ingesteld in het kader van het dekkingsplan van
de “Programmabegroting 2006 – 2009”. Doel van deze reserve was het dekken van de
exploitatietekorten van het zwembad tot en met het begrotingsjaar 2009. In deze periode zou
besluitvorming plaatsvinden over de toekomst van het zwembad. In juni 2007 heeft deze
besluitvorming plaatsgevonden en heeft de gemeenteraad besloten de zwembadfunctie in de
gemeente Waddinxveen te behouden. Daarmee zijn de structurele lasten samenhangend met het
zwembad weer onderdeel geworden van de “Programmabegroting 2008 – 2011” en volgende
begrotingen en worden deze lasten niet meer gedekt vanuit deze reserve. Bij de “Kadernota 2008 –
2011 (2020)” is de doelstelling van deze reserve als volgt gewijzigd:
Het bestaande zwembad wordt omgebouwd naar een wedstrijdbad en een nieuw doelgroepenbad
(volgens variant 3). De overige baden worden gesloopt. De incidentele lasten samenhangend met
deze ombouw van het zwembad worden gedekt uit deze reserve. Hierbij moet worden gedacht aan:
- de afboeking van boekwaarden van buitengebruik te stellen activa als gevolg van
gedeeltelijke sloop van het bestaande zwembad,
- de sloopkosten van een gedeelte van het bestaande zwembad,
- de eventuele afvloeiingskosten van het personeel etc.
Dit is bevestigd in de door de raad in juli 2008 vastgestelde “Nota reserves, voorzieningen en
weerstandsvermogen 2008”. De benaming van de reserve is in deze nota gewijzigd van “Reserve
dekking exploitatietekorten zwembad” in “Reserve renovatie en nieuwbouw zwembad”. Aangezien er
hier sprake is van een bestemmingsreserve vloeit een eventueel restant saldo na aanwending in het
kader van de doelstelling terug naar de algemene reserve, zijnde “Vrije Algemene Reserve (VAR)”.
Aanvraag investeringskrediet en sloopkosten
Voorgesteld wordt een investeringskrediet beschikbaar te stellen. Op basis hiervan worden de
voorbereidingen getroffen (opstellen bestek en aanbesteding). Als het resultaat van de aanbesteding
past binnen de huidige raming zal het werk worden gegund en de uitvoering starten. De omvang van
de “Vrije Algemene Reserve (VAR)” bedraagt ongeveer € 6 miljoen. Dit vinden wij zorgwekkend
gezien de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente en de hiermee samenhangende projecten en
daarnaast de incidentele weerstandscapaciteit. Daarom is inzet van het restant van de reserve
renovatie en nieuwbouw zwembad ( 1. 223 miljoen euro in variant 5 ) geen optie voor ons. Wij vinden
dat vermogen, dat naar zijn aard een incidenteel karakter heeft, niet ingezet moet worden als
dekkingsmiddel voor een structurele exploitatie. We houden vast aan de beleidskaders zoals deze in
de “Nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen 2008” door de raad zijn vastgesteld. Dit
betekent dat de VAR conform de beleidskaders van eerder genoemde beleidsnota met 1.223 miljoen
euro wordt versterkt.
Aanbesteding zal eerst plaatsvinden nadat duidelijkheid is ontstaan over de dekking van het eerder
genoemde structurele gat van € 75.000 en dus een taakstellende exploitatie van per saldo € 750.000,structureel is zeker gesteld. De raad zal hierover nader worden geïnformeerd. Mocht de uitkomst van
de aanbesteding niet passen in de huidige raming dan zal voorafgaand aan de gunning een
aanvullend voorstel aan de raad worden voorgelegd.
Voor variant 5 bedraagt het aangevraagde investeringskrediet: € 2.702.000,- exclusief BTW. De
bijbehorende kapitaallasten komen ten laste van het beschikbare budget van € 750.000.
Op 17 december 2008 is door de raad een voorstel gehonoreerd voor aanvraag voorbereidingskosten
renovatie/nieuwbouw zwembad van € 57.000, -. Dit bedrag is naast de eerste uitwerking van de
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renovatie en nieuwbouw van het zwembad (in dit voorstel variant 1) ook gebruikt voor de uitwerking
en verfijning van de andere in dit voorstel opgenomen varianten. Om deze reden is het niet
verdedigbaar het bedrag van € 57.000, - bij te schrijven op de investering van de te kiezen variant en
wordt voorgesteld dit bedrag ten laste van de ”Reserve renovatie en nieuwbouw zwembad” te
brengen. Hierbij is in alle financiële berekeningen al rekening gehouden. Daarom stellen wij het
volgende voor:
- een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.702.000, - voor de voorbereiding en realisatie
van variant 5.
- de aanbesteding te laten plaatsvinden nadat duidelijkheid is ontstaan over de dekking van het nog
bestaande structurele gat van € 75.000,- en dus een taakstellende exploitatie van per saldo €
750.000,- structureel is zeker gesteld.
- het voorbereidingskrediet van € 57.000,-, waartoe de raad heeft besloten in de vergadering 17
december 2008, te dekken uit de “Reserve renovatie en nieuwbouw zwembad”
FINANCIËLE CONSEQUENTIES EN DEKKING
Wij zijn bereid af te zien van bezuiniging op het zwembad, ongeacht eerdere besluitvorming daartoe in
Uw Raad.
Wij zijn echter gezien de financiële perspectieven van de gemeente niet bereid om ten laste van de
kwetsbare vermogenspositie van de gemeente exploitatietekorten van het zwembad aan te vullen. De
omvang van de “Vrije Algemene Reserve (VAR)” bedraagt ongeveer € 6 miljoen. Dit vinden wij
zorgwekkend gezien de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente en de hiermee
samenhangende projecten en daarnaast de incidentele weerstandscapaciteit. Daarom is inzet van het
restant van de reserve renovatie en nieuwbouw zwembad ( 1. 223 miljoen euro in variant 5 ) geen
optie voor ons. Wij vinden dat vermogen, dat naar zijn aard een incidenteel karakter heeft, niet ingezet
moet worden als dekkingsmiddel voor een structurele exploitatie. We houden vast aan de
beleidskaders zoals deze in de “Nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen 2008” door de
raad zijn vastgesteld. Dit betekent dat de VAR conform de beleidskaders van eerder genoemde
beleidsnota met 1.223 miljoen euro wordt versterkt.
De tarieven voor de recreatieve bezoekers stijgen fors. Toch wordt uitgegaan van een stijging van de
recreatieve bezoekersaantallen van circa 100.000 in 2009 naar minimaal 110.000 in 2011. Wij stellen
vragen bij de stijging. Onvoldoende is onderzocht welk volume-effect de prijsstijging heeft.
Het structurele financiële gat van € 75.000 dat ontstaat omdat de reserve niet wordt ingezet, moet
worden gedicht. Wij zullen dit overleggen met de beheercommissie en besluiten hoe genoemd tekort
te dekken. Wij zullen u zo spoedig mogelijk hierover informeren. De dekkingsvoorstellen zullen
gevonden worden in alle exploitatiecomponenten van het zwembad, zoals personeel, sponsoring en
gebruik door institutionele gebruikers.
Gezien het hoge energieverbruik wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van
duurzaam gebruik van energie. Dit onderzoek wordt betaald uit de post “Uitvoering klimaatprojecten” (
beschikbaar budget maximaal € 5000 ).
VOORSTEL
Aan de raad wordt voorgesteld:
1. af te zien van bezuinigingen op het zwembad;
2. voor 2011 en volgende jaren het in de begroting opgenomen structureel exploitatiebedrag van
€ 750.000 per jaar maximaal beschikbaar te stellen;
3. gezien de financiële perspectieven van de gemeente en de door de raad vastgestelde
beleidskaders het restant van de “Reserve renovatie en nieuwbouw zwembad“ niet als
structureel dekkingsmiddel aan te wenden voor de exploitatie van het zwembad;
4. het structurele gat van € 75.000 dat ontstaat omdat de “Reserve renovatie en nieuwbouw
zwembad” niet als structureel dekkingsmiddel wordt ingezet, te dichten door aanvullende
voorstellen. Deze voorstellen zullen gevonden worden in alle exploitatiecomponenten van het
zwembad;
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5. een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.702.000, - voor de renovatie van het
zwembad. De bijbehorende kapitaallasten komen ten laste van het beschikbare
exploitatiebudget van € 750.000;
6. de aanbesteding te laten plaatsvinden nadat een taakstellende exploitatie van per saldo €
750.000, - structureel voor 2011 en volgende jaren is zeker gesteld;
7. Het voorbereidingskrediet van € 57.000, -, waartoe de raad heeft besloten in de vergadering
17 december 2008, te dekken uit de “Reserve renovatie en nieuwbouw zwembad”
STANDPUNT RAADSCOMMISSIE(S)
Op moment van verzending niet bekend.

Waddinxveen, 11 februari 2010
burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de secretaris,

de burgemeester,

(mr. A. Hoogendoorn)

(drs. H.P.L. Cremers)

BIJLAGEN:
- bijlage A
- bijlage B
- bijlage C
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