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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte dames en heren, 
 
In juni 2013 heeft de gemeenteraad de intentie uitgesproken het binnenzwembad 
wederom voor een periode van 5 jaar te exploiteren. Voor de periode tot 1 juli 2014 is 
een bedrag van € 180.000 beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke investeringen. 
Vóór de discussie over de financiering van de periode daarna wil de raad dat het 
onderzoek naar de mogelijkheden voor een binnenzwembad bij de clusterlocatie Delta 
is afgerond. Als dekking van de € 180.000 is aangegeven dat dit moest door de inzet 
van de rekening courant van het zwembad Albrandswaard over de afgelopen jaren en 
vanuit het overschot op de jaarrekening 2012.  
 
Rekening courant 
Het genoemde bedrag van € 106.000 op de rekening courant is het bedrag dat de 
gemeente in de periode tot en met 2012 minder aan bijdrage voor het exploitatietekort 
van het zwembad heeft betaald dan begroot. Dit positieve resultaat voor de gemeente 
is de afgelopen jaren bij de jaarrekeningen van de gemeente al verwerkt. Bij de 
controle van de jaarrekening 2012 is door de accountant geconstateerd dat wij ten 
onrechte dit bedrag nog als verplichting aan het zwembad in de rekening courant op 
de balans hebben opgenomen. Correctie hiervan zorgt voor een incidenteel voordeel 
in de begroting 2014. Conform het raadsbesluit (nr. 128865) zal dit bedrag ingezet 
worden als gedeeltelijke dekking van de € 180.000. 
 
Periode tot 1 juli 2013 
Ook in de periode van 1 januari tot 1 juli 2013 heeft de gemeente minder aan het 
zwembad hoeven bijdragen dan begroot. Dit bedrag zal bij de jaarrekening 2013 
worden meegenomen als voordeel voor de gemeente. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

De gemeenteraad       
- 
17 september 2013 
Binnenzwembad Albrandswaard   
Het college 
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