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VERZONDEN 19 FEB. 2020
Geachte heer Renet,
Op 3 december 2019 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RVO inzake
zwem- en schaatsaccommodaties.
Onderstaand treft u onze antwoorden aan.
Vraag 1.
Er zijn verschillende modellen mogelijk ten aanzien van het beheer van de
accommodaties variërend van per accommodatie een andere beheerder tot één
gemeentelijke organisatie die alle accommodaties beheert.
Op welke wijze wordt de Raad betrokken bij toekomstbepalende keuzes voor deze
accommodaties en wat heeft het college gedaan om de verschillende mogelijkheden te
onderzoeken?
Op dit moment heeft Synarchis de opdracht om de plannen voor de nieuwe
schaats- en zwemaccommodatie verder uit te werken. Zij zullen in april meer
inzicht geven over de samenstelling van de voorzieningen op de locatie
Glanerbrook, in de vorm van een functioneel programma van eisen (inclusief een
schets van de ruimtelijke ontwikkeling op de locatie). Tegelijkertijd wordt gestart
met de advisering over het gewenste exploitatiemodel en de aanbesteding. Hierbij
zullen de verschillende exploitatiemodellen aan de hand van beslissingsmatrix
door het college tegen het licht worden gehouden.
De Raad wordt ten aanzien van besluiten over de verdere samenstelling van de
nieuwe voorziening en over het gewenste exploitatiemodel en aanbesteding via de
P&C cyclus meegenomen. Daarnaast is het project schaatsen-zwemmen gekozen
als voorbeeldproject binnen de nieuwe Regeling grote projecten. Deze regeling
voorziet in mogelijkheden om activiteiten aan te wijzen als 'groot project' indien de
raad van mening is dat de kaderstellende en controlerende taak vereist dat meer
toegesneden informatie noodzakelijk is.
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Aansluitend bij de verwachting dat Synarchis in april het onderzoek zal afronden,
zal de raad via het plein/de raadsronde van 16/23 april a.s. meegenomen worden in
de resultaten van het onderzoek (behoefteonderzoek en de gedachtegang achter
hun advies wat betreft de gewenste configuratie en het toekomstig beheermodel
en de exploitatie van de voorzieningen). Hiermee wordt de raad in een vroeg
stadium betrokken als opmaat richting de latere besluitvorming.

Vraag 2.
Ook het personeel van de accommodaties heeft er groot belang bij om ruim voor het
aflopen van de huurovereenkomsten te weten hoe de toekomst van de accommodaties
waar zij werken is. Exploitanten zullen op een bepaald moment ontslag moeten
aanvragen wanneer er nog geen duidelijkheid is. Op welke wijze wordt er met het
personeel rekening gehouden?
Dit is primaire verantwoordelijkheid van de exploitant en wordt volgens de
gebruikelijke procedures afgehandeld.

Vraag 3.
De nieuwe Omgevingswet zal gevolgen hebben voor zwembaden. De huidige
zwembadinstallatie van alle drie de zwembaden zullen waarschijnlijk aangepast dienen
te worden, aangezien alle drie de baden al op leeftijd zijn.
Deze aanpassingen zullen geld gaan kosten, realiseert de gemeente zich dit? Zijn die
voor rekening van de huidige exploitanten omdat dat onder de huidige contracten valt,
zijn die kosten voor de gemeente of moeten de nieuwe exploitanten die aanpassingen
betalen?
In plaats van voorschriften die bepalen welke middelen gebruikt moeten worden,
hebben beheerders van zwembaden per 1 januari 2021 de zorgplicht om er voor te
zorgen dat het water en de lucht niet schadelijk zijn voor de gezondheid van
bezoekers. De verantwoordelijkheid ligt bij de exploitanten. In de gesprekken met
de exploitanten zal gesproken worden over de exploitatie (en exploitatiebijdrage
vanuit de gemeente) in de transitiefase tot de realisatie van de nieuwe
voorziening. De technische staat van de installaties en de nieuwe
zwembadvereisten vanuit de nieuwe regelgeving voor zwemwater- en
luchtkwaliteit in zwembaden zullen daarbij worden meegenomen.

Vraag 4.
Hoe verklaart de wethouder dat Laco Glanerbrook geen schaatslessen meer aanbiedt?
Laco Glanerbrook voldoet aan de verplichting om ruimte (middels contractueel
vastgelegde openingstijden) te bieden voor schaatslessen. Schaatslessen worden
aangeboden via de vereniging Limburgse Schaatsvrienden op de locatie
Glanerbrook.

Vraag 5.
Is de wethouder voornemens om de technische installaties van alle drie de locaties
extern te laten beoordelen of deze ook tot 2025 kunnen blijven functioneren?
Ja, de technische installaties zullen extern beoordeeld worden. In februari 2020
starten de gesprekken met de drie exploitanten om te kijken naar de voorwaarden,
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consequenties en afspraken die samenhangen met de opzegging van de
overeenkomsten en de mogelijke afspraken gedurende de transitieperiode tot de
opening van de nieuwe voorziening. Dit gebeurt mede aan de hand van een 0meting voor deze locaties, waardoor we ook inzicht hebben in de
onderhoudstoestand van de voorzieningen.

Vraag 6a.
De wethouder heeft meermaals verwezen naar het Keurmerk Veilig en Schoon in relatie
tot de staat van de accommodaties. Dit keurmerk is echter gemaakt voor zwembaden.
Hebben alle drie de zwembaden in onze gemeente dit keurmerk?
Ja. Alle drie de zwembaden in onze gemeente hebben dit keurmerk Veilig &
Schoon.

Vraag 6b.
Glanerbrook is veel meer dan alleen een zwembad. Op welke wijze worden de overige
onderdelen van Glanerbrook gekeurd en aan welke eisen moeten die onderdelen
voldoen?
Naast de vereisten vanuit het Keurmerk Veilig & Schoon voor het zwembad, is
Laco contractueel gehouden om de gehele accommodatie blijvend in goede staat
van onderhoud en veilig en adequaat voor bezoekers en gebruikers te houden.

Vraag 6c.
Wanneer vond de laatste inspectie van de drie accommodaties plaats en wat waren de
resultaten?
De verantwoordelijkheid voor de inspecties ligt primair bij de exploitanten. De
verkregen informatie is als volgt:
Glanerbrook: De inspectie voor het keurmerk Veilig & Schoon vindt jaarlijks
plaats. De nieuwe inspectie voor het keurmerk Veilig &Schoon staat voor
maart/april op de agenda. Daarnaast houdt de Regionale Uitvoeringsdienst ZuidLimburg (RUD-ZL), afdeling Toezicht en Handhaving, twee-jaarlijkse inspecties. Bij
de laatste inspectie (controle op 16 november 2016 en nacontrole op 3 februari
2017) werd voldaan aan de gestelde eisen. Een nieuwe inspectie staat binnenkort
op de agenda.
Het Anker: Een interne audit heeft plaatsgevonden bij Het Anker op 6 juni 2019, op
basis van het Keurmerk Veilig & Schoon. Vastgesteld is dat Het Anker in
voldoende mate voldoet aan de gestelde eisen en het Keurmerk Veilig & Schoon
wordt behouden.
De nieuwe Hateboer: Een interne audit heeft plaatsgevonden bij Zwembad De
Nieuwe Hateboer op 4 april 2019, op basis van het Keurmerk Veilig & Schoon,
Vastgesteld is dat Zwembad De Nieuwe Hateboer in voldoende mate voldoet aan
de gestelde eisen en het Keurmerk Veilig & Schoon wordt behouden.
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Vraag 6d.
Indien er bij de laatste inspectie kanttekeningen zijn geplaatst: hoe zijn die opgepakt
door de exploitanten?
Voor de locatie Glanerbrook waren bij de laatste inspectie enkele
onvolkomenheden gemeld ten aanzien van de beschikbaarheid van de gegevens
omtrent energieverbruik en het afvoerbewijs voor vethoudend afval (keuken).
Daarnaast was hercontrole noodzakelijk omdat niet duidelijk en toonbaar was of
en wanneer eerdere kleine onvolkomenheden bij het onderhoud van de
ammoniakinstallatie gerepareerd waren. Tijdens de hercontrole op 3 februari 2017
door de afdeling Toezicht en Handhaving van de RUD-ZL bleek dat alle
onvolkomenheden zijn opgepakt.

Vraag 7
Het rapport van Drijver & Partner uit 2017 maakte reeds duidelijk dat er voor
Glanerbrook geen inzicht is in het aantal bezoekers van de zwembadaccommodaties.
SPA wil graag weten of sindsdien meer inzicht is gekomen hierin aangezien
wij dat van belang achten bij het maken van afwegingen waarin geïnvesteerd moet
worden.
Laco hanteert nog steeds dezelfde administratie waarbij onder andere gebruik
gemaakt wordt van combi-abonnementen en dus geen specifieke toewijzing van
de diverse voorzieningen inzichtelijk is. Voor het behoefteonderzoek heeft
Synarchis gesprekken gevoerd met Laco Glanerbrook en heeft men ten behoeve
van het onderzoek voldoende beeld gekregen van het gebruik.

Vraag 8
De scheuren in de wielerbaan zijn evident en hebben er toe geleid dat er momenteel
geen wielerwedstrijden kunnen worden gehouden. Wanneer is er voor het laatst
onderhoud aan de wielerbaan uitgevoerd? Wanneer wordt de wielerbaan weer hersteld,
wie betaalt dat? Controleert de gemeente of deze reparaties duurzaam zijn?
Afgelopen maand is de wielerbaan gerepareerd. Laco Glanerbrook is hiervoor
verantwoordelijk en heeft de kosten betaald. Bij het huidige onderzoek naar de
toekomstige samenstelling van de voorzieningen op de locatie Glanerbrook, (in de
vorm van en functioneel programma van eisen, inclusief een schets van de
ruimtelijke ontwikkeling op de locatie) wordt ook de exploitatie en
beheer/onderhoud van de wielerbaan meegenomen. In dat licht moet ook de
duurzaamheid van de huidige reparaties worden gezien. Laco heeft de verplichting
om de wielerbaan operationeel te houden.

Vraag 9
Heeft de gemeente bij de exploitanten van de accommodaties navraag gedaan naar
rapporten waarin de technische staat van de installaties beschreven staat? Zo ja, heeft
men zulke rapporten ontvangen?
Nee, we hebben niet de contractuele bevoegdheid om deze rapporten op te vragen
voor het vastgoed dat niet in ons eigendom is. In het verdere onderzoek en de
gesprekken met de exploitanten zal de technische staat van de accommodaties en
installaties op tafel komen.
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Vraag 10
Klopt het dat het convenant met Glanerbrook er van uit gaat dat er schoolzwemmen is
en dat de gemeente daarom nog steeds een bijdrage aan Glanerbrook betaalt ondanks
dat er momenteel geen schoolzwemmen meer is?

Ja, op basis van de lopende overeenkomst is de gemeente gehouden een
vergoeding hiervoor te betalen.

Hoogachtend,
A

drs.‘G\j.M. Cox,
burgemeester

A

mr. G.J.C. Kusters,
gemeentesecretaris

I
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