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Onderwerp
Medewerking verzoek Stichting Dinteloord in Beweging inzake glijbaan Aquadintel

Steenbergen; 14 januari 2020 

Aan de raad,

1. Inleiding
Een groep bewoners van Dinteloord (Stichting Dinteloord in Beweging, SDIB) heeft via 
crowdfundings acties vanuit de bevolking en ondernemers van Dinteloord een bedrag bij elkaar 
gebracht ten bate van de aanschaf van een familieglijbaan in (openlucht) zwembad Aquadintel in 
Dinteloord. Het zwembad bestaat in 2020 50 jaar. Met die gedachte in het achterhoofd is een 
glijbaan niet alleen een toevoeging aan het zwembad, maar ook een cadeau ter gelegenheid van 
haar verjaarjaar. Om gasten gedurende een groot deel van het zwemseizoen gebruik te kunnen 
laten maken van dit cadeau is enige behandelsnelheid nodig. SDIB heeft het nodige uitgezocht en 
vraagt de gemeente Steenbergen of zij C 25.000,- wil bijleggen bij het opgehaalde bedrag om 
daarmee de glijbaan te kunnen aanschaffen en gebruiken.

2. Achtergrond
De gemeente stimuleert burgerinitiatieven. Daarom heeft zij een initiatievenfonds opgericht. Via de 
projectleider kerngericht werken is een verzoek ontvangen om een (substantiële) bijdrage ad.
C 25.000,- te leveren aan de aanschaf en plaatsing van een nieuwe glijbaan in zwembad Aquadintel.

Dit overstijgt het reguliere maximum budget van C 10.000,- per aanvraag. Daarom is een besluit 
buiten de procedure van het initiatievenfonds nodig. Omdat dit initiatief niet in de begroting is 
opgenomen, wordt hierover een besluit van de raad gevraagd.

Dit initiatief valt binnen de portefeuille van wethouder Prent. In verband met haar indirecte 
persoonlijke betrokkenheid bij de Stichting Dinteloord in Beweging, de initiatiefnemer van dit 
voorstel, is de behandeling van dit voorstel door wethouder Baartmans van haar overgenomen.

3. Overwegingen
De gemeente stimuleert burgerinitiatieven vanuit de gedachte dat ze inwoners eigen 
verantwoordelijkheid wil geven over de inrichting van de fysieke ruimte. Dat doet ze door middel 
van overheidsparticipatie, zoals dat in 2018 is vastgelegd in het Plan van Aanpak kerngericht werken 
en overheidsparticipatie en de nog op te stellen visie op Leefbaarheid en Kernen.
In dit geval heeft SDIB met verschillende acties een inzameling gehouden voor de aanschaf van een 
nieuwe glijbaan. Die acties hebben een opbrengst van ruim C 27.000,- opgeleverd.

Daarnaast bestaat zwembad Aquadintel in 2020 50 jaar. Medewerking aan dit initiatief kan daarom 
ook worden opgevat als een gemeentelijk cadeau aan (de gebruikers van) het jarige zwembad en 
daarmee aan de kern Dinteloord.

Ter inzage ligt:
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De glijbaan is bedoeld voor het gemeentelijk zwembad Aquadintel. Daarmee wordt het een extra 
voorziening voor alle bezoekers van het zwembad. En komt het daarmee ten goede aan de gehele 
gemeenschap (wanneer die een kaartje voor het zwembad koopt).

De initiatiefnemers zien de nieuwe voorziening graag geplaatst voor start van het zwembadseizoen 
in april 2020. In verband met de benodigde (constructieve) werkzaamheden verdient het de 
voorkeur de glijbaan inderdaad buiten de openstellingperiode van het zwembad te plaatsen. Mocht 
dat niet haalbaar blijken dan is het alternatief dat het zwembad in het seizoen 3 openingsdagen te 
sluiten (bij voorkeur bij minder aangenaam zwemweer), met behoud van de zwemlessen.

Het is mogelijk om (omgevings)vergunningvrij een speeltoestel te plaatsen met een maximale 
hoogte van 4 meter. De beoogde glijbaan is echter hoger waardoor er voor het plaatsen een 
omgevingsvergunning nodig is. Voor deze aanvraag omgevingsvergunning zijn twee activiteiten van 
toepassing, te weten bouwen en handelen in strijdt met regels ruimtelijke ordening. Het geldende 
bestemmingsplan laat een bouwwerk met deze hoogte niet rechtstreeks toe. Daarom is er een 
afwijking van het bestemmingsplan nodig (met afwijking is een maximale hoogte van 10 meter 
mogelijk).

Omdat de gemeente eigenaar is van Aquadintel ligt het voor de hand dat de gemeente de feítelijke 
aanschaf van een nieuwe glijbaan uiteindelijk zelf doet (met een gift van SDIB). Dit zou tevens 
betekenen dat de BTW component van de aanschafprijs via de regeling 'specifieke uitkering stimulering 
sport’(SPUK) kan worden gecompenseerd.

Met het oog op de realisatie van het initiatief zal nader overleg moeten plaatsvinden met SDIB. Het 
vastleggen van de conclusies van deze overleggen moet voorkomen dat later onduidelijkheid 
ontstaat over taakverdeling of financiële afhandeling.

4. Middelen 
Kosten
De kosten van een gewenste glijbaan voor Aquadintel bedragen - volgens offerte - C 59.850,-. 
Bijkomende kosten voor voorbereiding en installatie bedragen C 4.000,-. De kosten voor de 
vergunningsprocedure bedragen C 1.802,-. Het jaarlijks onderhoud aan de glijbaan bedraagt C 300,-.

Gezien het feit dat de glijbaan eigendom wordt van de gemeente ligt het voor de hand deze 
bijkomende kosten ten laste van de gemeente te brengen. De voorbereidings- en installatiekosten 
worden meegenomen in de investering, waardoor de totale investering C 63.850,- bedraagt. De 
kosten voor vergunning en jaarlijks onderhoud komen ten laste van de exploitatie van zwembad 
Aquadintel.

Deze kosten worden als volgt verwerkt in de boeken:
Voorbereiding- en installatiekosten ad C 4.000,- : bijdrage gemeente Steenbergen, investering 
Afwijking bestemmingsplan en leges ad C 1.802,- : exploitatie zwembad 
Jaarlijkse onderhoudskosten ad C 300,- : exploitatie zwembad

Dekking
SDIB heeft C 27.000,- bijeen gebracht. Zij vraagt C 25.000,- van de gemeente, inclusief de 
voorbereiding- en installatiekosten wordt de bijdrage C 29.000,-. Dat betekent een totaal budget van 
C 56.000,-. Dit betekent dat nog C 8.000,- benodigd is. SDIB heeft aangegeven dit bedrag later te 
kunnen en willen toevoegen. Dan is het volledige budget beschikbaar. Het is ook mogelijk dat de 
gemeente de ontbrekende C 8.000,- dekt. De financiële consequenties van de gemeentelijke bijdrage 
staan in onderstaand overzicht opgenomen. Voor het overzicht is het benodigde bedrag afgerond 
naar boven. In optie 1 wordt uitgegaan van een bijdrage van C 27.000 + G 8.000 = 05.000 door SDIB. 
In optie 2 in een bijdrage van C 27.000 door SDIB.
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Optie 1 Optie 2
Totaalbedrag investering C 64.000 C 64.000
Bijdrage SDIB C 35.000 C 27.000
Bijdrage Gemeente C 29.000 C 37.000

Op basis van deze kostenverdeling kunnen de jaarlijkse gemeentelijke lasten voor het gemeentelijk 
deel van deze investering worden bepaald.

Jaarlijkse kosten gemeente Optie 1 Optie 2
Kapitaallasten C 1.450,00 C 1.850,00

Op grond van het verzoek van SDIB en bovenstaande overzichten wordt de raad verzocht:
» Een investering van C 63.850,- voor plaatsing glijbaan zwembad Aquadintel beschikbaar te 

stellen;
» De bijdrage van SDIB ad C 34.850,- in mindering brengen op deze investering;
» De jaarlijkse kapitaallasten ad C 1.450,00 (afschrijvingstermijn 20 jaar) ten laste te brengen 

van het saldo van de meerjarenbegroting.

5. Risico's
Er is aan dit initiatief een aantal risico's verbonden:

Maatschappelijk/politiek - het honoreren van dit verzoek schept mogelijk een precedent voor 
andere burgerinitiatieven die niet passen binnen de kaders van het initiatievenfonds.

Maatschappelijk/politiek - de zwembadvoorziening wordt geplaatst in een wijk waarin door 
bewoners al enige tijd overlast wordt ervaren van jongeren. Dit initiatief kan bijdragen aan een 
(gevoel van) extra overlast, wat kan leiden tot bezwaren tegen de te verlenen vergunning.

Juridisch - dit particuliere initiatief betreft een gemeentelijk eigendom. Wanneer deze scheiding blijft 
bestaan kan juridische onduidelijkheid ontstaan over wederzijdse verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden.
Financieel - de compensatie van de BTW component uit het SPUK kan, vanwege eventuele uitputting 
van het fonds, mogelijk niet volledig zijn.

Financieel: SDIB heeft aangegeven bovenop de reeds opgehaalde C 27.000,- nog C 8.000,- te kunnen 
bekostigen. Die middelen zijn nu nog niet voorhanden. Zij verwacht deze middelen met een actie in 
juni 2020 bijeen te brengen. Mocht dat niet (volledig) lukken en zouden deze kosten moeten worden 
gedekt door de gemeente, dan is sprake van optie 2 in het onder punt 4 opgestelde overzicht.

Financieel - de dekking van de overige kosten bij plaatsing van de glijbaan uit de exploitatie van het 
zwembad kan tot een (beperkte) negatieve exploitatie van het zwembad in 2020 leiden.

6. Communicatie/Aanpak
Het college verzoeken:
a. Uw besluit te communiceren met de initiatiefnemers;
b. Met initiatiefnemers noodzakelijke afspraken te maken om wederzijdse 

verantwoordelijkheden en taken vooraf vast te leggen;
c. Bij een positief besluit in samenspraak met de initiatiefnemers een plan voor de 

communicatie gedurende de voorbereiding- en realisatiefase opstellen.

7. Voorstel
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a. Instemmen met het verzoek van Stichting Dinteloord in Beweging om een bijdrage te leveren 
aan een zwembadvoorziening voor Aquadintel;

b. Bij instemming met het verzoek van Stichting Dinteloord in Beweging het college verzoeken 
het initiatief te nemen voor de realisatie van de zwembadvoorziening, daartoe afspraken 
met Stichting Dinteloord in Beweging maken over de financiële en praktische aspecten van 
dit initiatief en deze schríftelijk vast te leggen;

c. Bij instemming met het verzoek van Stichting Dinteloord in Beweging het college verzoeken 
het in samenspraak met de initiatiefnemers een plan voor de communicatie gedurende de 
voorbereiding- en realisatiefase op te stellen.

d. Bij instemming met het verzoek van Stichting Dinteloord in Beweging ten behoeve van de 
investering een krediet te voteren van C 63.850,- en de bijdrage van SDIB ad C 34.850,-
hierop in mindering brengen. De jaarlijkse kapitaallasten ad C 1.450,- (afschrijvingstermijn 20 
jaar) ten laste van het saldo van de meerjarenbegrajting brengen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de locoburgemeester.

W.A.M. Ba
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