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Verslag : Overleg Werkgroep Zwembad De Meermin 

Datum : 4 november 2015 

Tijd : 08.30 uur 

Locatie : Gemeentehuis, Buiten de Veste 

Onderwerp : Vorming Stichting zwembad De Meermin 

   

   

Aanwezig : Werkgroep        : de Ardo van Beers, Henk Dinkelaar en Ardrie Kagchelland. 

Ambtelijk           : Leo Holierhoek (chef zwembad De Meermin), Peter van Oort  

                             (accommodatiemanager) en Marjolijn Beens (beleidsmedewerkster). 

Afwezig :  

   

 

  

1. Bestuurlijke behandeling bezuinigingen zwembaden   Actie door:  

 * Marjolijn licht toe dat behandeling voorzien is in de raad van  

  maart 2016. Dit betekent dat de stukken uiterlijk 18 februari  

  2016 gereed moeten zijn.  

 

Marjolijn  

 

2. Wanneer kan de stichting operationeel zijn?  

 * Marjolijn geeft aan dat dit naar verwachting vanaf februari 2017  

   zal zijn.  

   Na het raadsbesluit moet er voldoende tijd genomen worden  

   om zaken uit te weken en afspraken juridisch vast te leggen.  

   Henk Dinkelaar geeft aan zich hierin te kunnen vinden.  

 

 

 

3. Begroting bij stichtingsvorm   Actie door:  

 * Marjolijn geeft aan dat het belangrijk is om eerst  

   overeenstemming te krijgen over de conceptbegroting bij een  

   stichtingsvorm. Hiervoor moet nog een aantal zaken  

   aangeleverd en uitgezocht worden door gemeente en  

   werkgroep. Het gaat om de volgende zaken: 

a. Opnemen post kosten aanmaken abonnementen en  

    administratieve verwerking als de stichting dit gaat doen. 

    De Werkgroep geeft aan dat hierbij van belang is hoe de  

    kosten verdeeld worden tussen Aquadintel en De Meermin.  

    Dit geldt ook voor de entreetarieven en hoe daar bij een  

    stichtingsvorm mee wordt omgegaan.   

     

b. Aanleveren te verwachten extra inkomsten naar aanleiding  

    van het ophogen van het budget voor sport- en spelmateriaal.  

 

c. Verzekeringen stichtingsvorm / nagaan WA verzekering.  

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep 

 

 

Marjolijn 
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Werkgroep en Marjolijn 
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4. Doorbelastingen  

 * Toegelicht wordt dat de doorbelastingen voor de P&O en  

   Ondersteuning zijn verminderd bij een stichtingsvorm. 

   - P&O is met € 2.250 verminderd. Het bedrag in de begroting  

     moet daar nog mee verminderd worden.      

   - Ondersteuning is met € 2.583 verminderd. 

     Het financiële overzicht wordt naar Leo gemaild. 

   - Eigendom en Beheer kan niet verminderd worden volgens de  

     demarcatielijst. De MOP is naar de werkgroep gemaild. De  

     stichting kan nagaan welke zaken zij op kan pakken.  

     De werkgroep verzoekt om meer inzicht in de opbouw van de  

     doorbelastingen van Eigendom en Beheer.  

 

 

 

 

Marjolijn 

Marjolijn 

 

 

 

Werkgroep 

Marjolijn  

 

 

5. Belemmeringen bij vorming stichting?  

 *  Marjolijn geeft aan dat de gemeente feitelijk geen stichting kan 

   vormen voor beheer van het zwembad zonder dit openbaar  

   kenbaar te maken en andere geïnteresseerden de  

   gelegenheid te geven hierop in te schrijven.  

   Wanneer voor de stichtingsvorm  geadviseerd wordt moeten  

   hierbij de risico’s in beeld worden gebracht. Dit moet met het  

   Inkoopbureau opgenomen worden.  

 

* Bij advisering zullen ook de bezuinigingen die in voorgaande  

   jaren zijn behaald bij de zwembaden in beeld worden  

   gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolijn 

 

 

Marjolijn 

  

6. Volgend overleg   Actie door:  

 * Het volgend overleg vindt plaats op donderdag 3 december  

   a.s. aanvang 09.00 uur.  

   Aan te leveren stukken uit dit overleg worden vooraf gemaild  

   naar de betrokkenen.  

Marjolijn  

 

Allen 

 

 


