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Betreft: Keuze exploitant binnenzwembad

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
Op 20 november 2017 heeft uw gemeenteraad een besluit genomen over de financiële kaders en 
uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie, beheer en/of eigendom van het binnenzwembad 
Albrandswaard. Op basis van uw kaders hebben de twee partijen die vorig jaar op de oproep van de 
gemeente hebben gereageerd een plan ingediend. De plannen zijn beoordeeld door iemand van de 
inkoopafdeling, de betreffende regisseur en een extern deskundige. De aspecten die betrekking 
hebben op de financiën en fiscale aspecten zijn ook nog door een intern deskundige op dat terrein 
beoordeeld. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de beoogde nieuwe exploitant, 
eigenaar en/of beheerder en over het vervolgproces 

KERNBOODSCHAP

Het college heeft een exploitant gekozen voor het binnenzwembad Albrandswaard. De periode vanaf 
nu tot en met 30 juni 2019 wordt gebruikt voor de overdracht van alle zaken.  

TOELICHTING

Vanaf de oproep van de wethouder, of er partijen, bewoners of organisaties zijn die het zwembad 
open willen houden, zijn er twee partijen die interesse hebben getoond om de exploitatie, het beheer 
en of het eigendom van het binnenzwembad Albrandswaard op zich wilden nemen. Dit gaat over 
Sammy’s zwemschool en een burger coöperatie. Beide partijen hebben, op basis van uw kaders en 
uitgangspunten een plan ingediend. Op basis van een score door de diverse beoordelaars zal het 
gegund worden aan de burger coöperatie. De burger coöperatie zal in eerste instantie de huidige 
organisatie in stand houden zodat de overdracht soepel kan verlopen en de continuïteit gewaarborgd 
is. Dit betekent dat de gemeente tot uiterlijk 1 juli 2019 nog exploitant, beheerder en eigenaar blijft. 

Uiterlijk per 1 juli 2019 zullen de afspraken etc. met overeenkomsten zijn geformaliseerd. 

CONSEQUENTIES

De gemeente zal nog opdrachtgever zijn voor de noodzakelijke investeringen die in de zomer 2018 
moeten plaatsvinden. Deze investeringen vallen binnen de door de raad vastgestelde maximale 



jaarlijkse bijdrage van € 155.000 (exclusief indexeringen). De gemeenteraad zal hiervoor een apart 
voorstel ontvangen. 
We zullen bij de uitwerking de mogelijke financiële risico’s (op lange termijn) voor de gemeente in 
beeld brengen, zodat dit meegewogen kan worden bij de risicoparagraaf. 

VERVOLG

De periode vanaf heden tot en met 30 juni 2019 zal gebruikt worden voor het opstellen en 
ondertekenen van de diverse overeenkomsten, zowel met de burger coöperatie als met het Natuur- en 
recreatieschap IJsselmonde. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

Hans Cats Marco Goedknegt 


