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Geachte mevrouw Baartmans, 
Op basis van artikel 40 heeft u vragen gesteld over het gemeentelijke 
openluchtzwembad De Meermin. Wij beantwoorden uw vragen zoals onderstaand 
aangegeven. 

Vraag 1 
Welke reden ligt ten grondslag aan het feit dat de uitkomsten van het onderzoek naar 
de oprichting van een eventuele beheerstichting meer dan 1 jaar bestaat en dat de 
gemeenteraad hier geen kennis van heeft kunnen nemen? 

Antwoord 
Werkgroep De Meermin heeft ter voorbereiding op het overleg over een mogelijke 
stichtingsvorm voor zwembad De Meermin, zelf een praatstuk geformuleerd, genaamd 
"Uitkomsten werkgroep De Meermin". In dit praatstuk is, naast de doelstelling van de 
werkgroep en een aantal uitgangspunten, een begroting bij een stichtingsvorm 
opgenomen. Het praatstuk betrof geen voldragen stuk. Zo ontbreken in de begroting de 
inkomsten en worden aannames gedaan die niet op juiste gronden berusten. Het heeft 
niet de voorkeur om stukken aan uw raad ter kennis te brengen die niet op de juiste 
gronden berusten en waarin zaken ontbreken. 
Het praatstuk is als startpunt gebruikt bij het overleg met de werkgroep. Samen met de 
werkgroep is vervolgens een conceptbegroting opgesteld voor een stichtingsvorm, 
gebaseerd op de juiste cijfers en de juiste gronden. Tijdens het vervolg van het traject met 
de werkgroep is het praatstuk op de achtergrond geraakt en is de conceptbegroting voor 
een stichtingsvorm leidend geworden. Het praatstuk heeft daarom verder geen status 
meer gekregen. 
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Vraag 2 
Volgens bronnen bestaat nog een onderzoeksrapport met hetzelfde onderwerp van een 
trainee Dhr. De Kok, Gewoon Lokaal! wil dat rapport inzien. Wilt u dit zo snel mogelijk ter 
kennis brengen aan de gemeenteraad? 

Antwoord 
Door een trainee is een aantal scenario's in beeld gebracht voor mogelijke toekomstige 
beheervormen voor de zwembaden met consequenties. Deze notitie heeft geen status en 
is niet door ons college vastgesteld. Wij zullen de notitie aan uw raad doen toekomen. 

Vraag 3 
Om bezuinigingsdoelstellingen te kunnen realiseren moet met een meer efficiënte 
bedrijfsvorm worden gewerkt staat in de inleiding van het onderzoeksverslag. Deelt U deze 
mening? Zo ja, welke verbeterpunten zijn er te behalen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Dit staat benoemd in de inleiding van het praatstuk "Uitkomsten werkgroep De Meermin". 
Wij zijn van mening dat er altijd aandacht moet zijn om zaken zo efficiënt mogelijk te 
organiseren. Wij zijn van mening dat een stichtingsvorm teveel (financiële) risico's met zich 
meebrengt. 
Mogelijkheden liggen er wel in het voorbeeld van zwembad Aquadintel waar 
een stichting zich bezig houdt met fondsenwerving, organisatie van activiteiten waarvan 
de opbrengsten ten goede komen aan het zwembad en het verrichten van 
onderhoudswerkzaamheden. 

Vraag 4 
Deze raadsperiode kenmerkt zich door de slogan: "Van gemeente naar gemeenschap", 
volgens ons is het op afstand zetten van gemeentelijke taken precies wat met de slogan 
wordt bedoeld. Deelt u onze mening? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Wij delen uw mening echter alleen als dit op de juiste gronden gebeurt met 
aanvaardbare (financiële) risico's en zonder dat het bestaansrecht van een voorziening in 
gevaar komt. 

Vraag 5 
Het rapport beschrijft een viertal scenario's met betrekking tot de toekomst van de Meermin 
waarbij wordt geconcludeerd dat binnen het huidige scenario geen ruimte meer is om te 
bezuinigen, bij exploitatie door een stichting kan dat wel. Wat zijn uw overwegende 
argumenten om hier nee tegen te zeggen? 

Antwoord 
Wij hebben in goed overleg met de werkgroep De Meermin de feiten bij een stichtingsvorm 
op een rij gezet. Hiervoor is een conceptbegroting gemaakt waarin de kosten bij een 
stichtingsvorm zijn aangegeven en welke consequenties dit heeft voor de 
gemeentebegroting. Op basis van de conceptbegroting blijkt dat een stichtingsvorm zo'n 
C 11.000 op zal leveren. Echter de conceptbegroting sluit met een tekort van C 15.000. Dit 
betekent geen gezonde start. 
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De exploitatie zal minimaal sluitend moeten zijn. 
Indien er een slechte zomer is wordt het tekort nog groter. Een stichting kan deze tekorten 
niet betalen. De gemeente zal de kosten op moeten hoesten. Bedrijfsmatig gezien kan 
deze constructie niet praktisch genoemd worden. Wij zijn daarom van mening dat het 
vormen van een stichting voor zwembad De Meermin in relatie tot het te besparen bedrag 
te grote risico's met zich meebrengt om verantwoord te zijn. 

Vraag 6 
Bij het bestuderen van de begroting 2015 en de rekening 2015 vallen een aantal 
verschillen op, graag een verklaring hiervoor en graag uitleg over het verschil tussen 
beheer en operationeel beheer? 
a. Doorbelasting operationeel beheer valt 2 maal hoger uit dan begroot namelijk 5.237 

begroot naar rekening 11.3434? 
b. Doorbelasting beheer van 13.217 begroot naar 28.439 rekening 2015? 

Antwoord 
Wat betreft beheer en operationeel beheer is het zo dat beheer betrekking heeft op de 
werkzaamheden die binnen (gemeentehuis) plaatsvinden en operationeel beheer de 
werkzaamheden zijn die in de buitenruimte worden uitgevoerd (onderhoud groen, maaien 
(sport)velden, plaatsing borden, wegafzettingen e.d.). 

a. De doorbelasting operationeel beheer is in 2015 begroot op 109 uur x 6 48.04 = C 5.237. 
Werkelijk zijn er 238 uren gemaaktxC 48,04 = C 11.434. Reden hiervan is het uitvallen 

van de medewerker die al jarenlang werd ingehuurd via de stichting Samenwerken. 
Deze medewerker werd op basis van oude voorwaarden voor een zeer gunstig tarief 
ingehuurd. Bij de opstart van het zwemseizoen is vanuit operationeel beheer ter 

ondersteuning extra inzet geleverd. 

b. De doorbelasting van de afdeling beheer is in 2015 begroot op C 13.217 opgebouwd uit 
25 uur accommodatiemanager (C 2.633) * algemene onderhoudsuren op basis van 
aantal m2 waarvan 30Zo wordt geboekt op zwembad De Meermin (6 10.582) wat samen 
een totaalbedrag geeft van C 13.217. Werkelijk gemaakte uren bedragen 80,5 uur 
(C 8.480)) * algemene onderhoudsuren op basis van aantal m2 waarvan 40Zo is geboekt 
op zwembad De Meermin (19.959). Totaal een bedrag van C 28.439. 
Reden van het hoger aantal uren is de extra tijd die besteed is aan het 
bezuinigingstraject bij de zwembaden en andere buitensportaccommodaties. Deze uren 
worden via een verdeelsleutel automatisch verdeeld over de verschillende 
accommodaties. Daarnaast zijn per a buis ook begeleidingsuren m.b.t. de aanleg van de 
kunstgrasvoetbalvelden deels toebedeeld aan de zwembaden. Vanaf 2017 gaan we op 
een andere manier tijdschrijven waardoor een zuiverder beeld ontstaat m.b.t. de 
exploitatie van de zwembaden. 
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Vraag 7 
Ons valt op dat de overhead die toegerekend wordt aan het zwembad wel erg groot is, wij 
willen hiervoor graag de oorzaak weten. 

Antwoord 
Er van uitgaande dat met Overhead de doorbelasting van o.a. I&A, ondersteuning en 
P&O wordt bedoeld, kan vermeld worden dat dit geschiedt via een bepaalde 
verdeelsystematiek. I&A wordt verdeeld op basis van een tarief per pc (waarbij de 
zwembaden reeds tegen een lager tarief worden belast), ondersteuning op basis van 
aantal facturen (financiën) en poststukken (div) en P&O op basis van aantallen fte. Een 
lagere doorbelasting aan bv de zwembaden zal de totale overheadkosten niet 
verminderen, maar enkel een verschuiving naar andere posten tot gevolg hebben. 

Vraag 8 
Als we naar de doorbelasting kijken blijkt uit het rapport dat de oprichting van een stichting 
tussen de 20.000 en 30.000 euro kan bezuinigen op overhead. Klopt onze conclusie en 
wat is uw visie hieromtrent? 

Antwoord 
Gemeentelijke kosten die vanuit verschillende disciplines voor zwembad De Meermin 
worden gemaakt, worden volgens de gemeentelijke financieringssystematiek doorbelast op 
dit zwembad. Uw conclusie dat bij een stichtingsvorm een bezuiniging plaatsvindt op de 
doorbelastingen delen wij niet. Ook bij een stichtingsvorm blijven de doorbelastingen 
onderdeel uit maken van de gemeentebegroting. De kosten worden alleen verplaatst. Dit 
levert echter geen besparing op overheadkosten op. 

Vraag 9 
De rekening van 2015 komt 25.291 euro hoger uit dan begroot. Hoe is dit verschil te 
verklaren? 

Antwoord 
De kosten over 2015 zijn hoger uitgevallen als gevolg van o.a. een bijbetaling voor het 
gasverbruik van C 11.455 en meer uren operationeel beheer en beheer van zo'n C 13.700 
De exploitatie van de zwembaden is erg weersafhankelijk op overige posten worden ieder 
jaar meer- of minder inkomsten en uitgaven geboekt dan begroot. 

4 



UM1606629 

Vraag 10 
Waarom mag het zwembad de opbrengst van de advertentie-inkomsten zoals in het bad 
aangebracht niet houden maar komen ze in de algemene middelen terecht? 

Antwoord 
De inkomsten uit reclame komen niet in de Algemene Middelen maar komen ten goede 
aan de exploitatie van het zwembad. 

Hoogachtend 

ta 

i i 
Belt, MBA Boaers 
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