Artikel 43 vragen
Kenmerk
Datum

Zwem- en schaatsaccommodaties
SPA/2019/43/06
3 december 2019

Geacht College,

Zoals bekend lopen de contracten voor Glanerbrook, het Anker en de Hateboer zeer binnenkort te einde.
Aangezien er nog weinig bekend is bij de Raad over ‘hoe verder’ heeft SPA onderstaande vragen.
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?
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?
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?
Vraag 4
Hoe verklaart de wethouder dat Laco Glanerbrook geen schaatslessen meer aanbiedt?
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?
Vraag 6
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.
a) Hebben alle drie de zwembaden in onze gemeente dit keurmerk?
b) 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?
c) Wanneer vond de laatste inspectie van de drie accommodaties plaats en wat waren de resultaten?
d) Indien er bij de laatste inspectie kanttekeningen zijn geplaatst: hoe zijn die opgepakt door de exploitanten?
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.
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?

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?
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?
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