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Geachte raadsleden,
INLEIDING
Begin mei hebben wij u met een raadsinformatiebrief (kenmerk 1325025) geïnformeerd over:
- Het proces binnenzwembad Albrandswaard vanaf september 2016;
- De stand van zaken “bezwaar Sammy’s zwemschool”;
- De score van CWS Advies.
- De second opinion van Convisie over:
- het proces en de bijbehorende besluitvorming
- de aannemelijkheid van de scores van de
beoordelingscommissie én of de beoordeling van één der
leden van de beoordelingscommissie van doorslaggevend
belang geweest in de eindscore
Alvorens een besluit te nemen op het bezwaar van Sammy’s zwemschool is een poging gewaagd om
in gesprek met Sammy’s zwemschool én de Burger coöperatie te komen tot een gezamenlijke
exploitatievisie. Wij hebben beloofd u op de hoogte te houden van de uitkomsten van de gesprekken
met de Burger coöperatie en Sammy’s zwemschool.
In deze raadsinformatiebrief gaan wij daar op in.
KERNBOODSCHAP

Het college heeft besloten de bezwaren van Sammy’s zwemschool te weerleggen.
Hiermee is duidelijkheid geschapen dat het college er voor kiest om met de burger coöperatie
afspraken, overeenkomsten etc. voor te bereiden voor de toekomstige exploitatie, beheer en/of
eigendom van binnenzwembad Albrandswaard.
TOELICHTING
In de raadsinformatiebrief van 1 mei 2018, kenmerk 1329736, hebben wij u aangegeven dat het
college de beslissing op het bezwaar van Sammy’s zwemschool heeft aangehouden. Zowel Sammy’s
zwemschool als de Burger Coöperatie hadden aangegeven samenwerking te willen. Alvorens een
besluit te nemen op het bezwaar van Sammy’s zwemschool wilde het college de komende periode
een uiterste inspanning leveren met de Burger coöperatie én Sammy’s zwemschool de mogelijkheid te
beproeven om in gezamenlijkheid te komen tot een uitwerking van de ideeën over de toekomstige
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exploitatie van het zwembad. Als dit uiterlijk eind juni 2018 niet tot een gewenst resultaat zou leiden
voor beide of één van de partijen zou alsnog een besluit worden genomen op het bezwaar.
De gesprekken met beide partijen gezamenlijk hebben op 22 mei en 12 juni plaatsgevonden. Ondanks
het feit dat de gesprekken positief zijn verlopen heeft het niet tot een gezamenlijke exploitatievisie
geleid. Dit betekende dat er alsnog een beslissing moest worden genomen op het bezwaar van
Sammy’s zwemschool. Op verzoek van Sammy’s zwemschool heeft er ook nog een gesprek met de
“nieuwe” wethouder plaatsgevonden op 19 juni jl. De burger coöperatie heeft een gesprek met de
wethouder gehad op 18 juni jl.
Op 3 juli 2018 heeft het college besloten om:
1. De bezwaren van Sammy’s zwemschool te weerleggen;
2. Sammy’s zwemschool te wijzen op de mogelijkheid om hun bezwaar aan de civiele rechter voor te
leggen;
3. De burger coöperatie op de hoogte te brengen van uw besluit op het bezwaar van Sammy’s
zwemschool;
VERVOLG
Het college zal met de burger coöperatie in gesprek gaan om op basis van uw kaders en de plannen
van de burger coöperatie te komen tot afspraken en overeenkomsten.
BIJLAGEN
Geen
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

