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Geachte leden van de raad, 
 
Samenvatting 
Op 10 juni 2013 heeft uw raad een besluit genomen over het binnenzwembad 
Albrandswaard. In deze brief informeren wij u over ons besluit de periode waarin wij 
het zwembad open houden te verlengen tot en met 30 juni 2015. In deze periode 
zetten wij de studie voort naar toekomstige mogelijkheden voor een zwembad in onze 
gemeente. 
 
Uw besluit van 10 juni 2013. 
Het besluit van uw raad van 10 juni 2013 luidt: 

1. Spreekt de intentie uit het zwembad voor 5 jaar te exploiteren; 
2. Het binnenzwembad Albrandswaard in ieder geval voor de periode ingaande 

op 1 juli 2013 en eindigend op 30 juni 2014 te financieren; 
3. Hiertoe een bedrag groot € 180.000 beschikbaar te stellen om de 

noodzakelijke investeringen te kunnen doen; 
4. Het benodigde bedrag te dekken door inzet van de rekening courant van het 

zwembad Albrandswaard en vanuit het overschot op de jaarrekening 2012; 
5. De discussie over het verder financieren van het binnenzwembad 

Albrandswaard in de periode 1 juli 2014 tot en met (uiterlijk) 30 juni 2018 te 
voeren direct zodra het onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw 
binnenzwembad op het Deltaterrein is afgerond, doch uiterlijk tijdens de 
behandeling van de voorjaarsnota in 2014. 

 
Op basis van dit besluit zou er geen financiering voor het zwembad zijn na 30 juni 
2014. Het zwembad zou per die datum gesloten dienen te worden. Het college vindt dit 
onwenselijk en heeft daarom besloten het zwembad langer open te houden.  
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Financiering van ons besluit 
De kosten die wij voor het zwembad maken vallen lager uit dan voorzien. 
Wij voorzien dat wij de kosten tot en met 30 juni 2015 kunnen dekken uit het al door de 
raad beschikbaar gestelde bedrag van € 180.000. 
 
Vervolg 
Na het zomerreces zal de raad, bij het voorstel over de sport- en 
ontspanningsaccommodaties, worden ingelicht over de stand van het onderzoek naar 
de mogelijkheden voor een nieuw binnenzwembad. 
In de meerjarenbegroting is, gezien uw besluit van juni 2013, overigens rekening 
gehouden met een bedrag van € 400.000 voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 
juni 2018. Daaruit is tot nu toe alleen de eerder genoemde € 180.000 daadwerkelijk 
voor het zwembad beschikbaar gesteld. U hebt dus ruimte voor een zorgvuldig 
afwegings- en besluitvormingsproces. 
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