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Geachte heer Jumelet, 

De fractie van de CU heeft op 11 december 2014 schriftelijke vragen gesteld over de 
informatie zoals verstrekt door het college in een informatienotitie de dato 9 december 
2014. De fractie van de CU heeft op 15 december 2014 schriftelijke vragen gesteld over 
de informatie zoals verstrekt door de portefeuillehouder ten tijde van de 
raadsvergadering van 11 december 2014. Het onderwerp van de vraagstelling betreft 
de besluitvorming van het 2521zwembad. 

Met deze brief beantwoorden wij de vragen van de fractie van de CU. Eerst herhalen 
wij elke vraag, daaronder volgt het bijbehorend antwoord. 

A vragen CU 11 december 2014 en antwoorden 

Vraag 1: 	Is de aanneemsom van €5.082.423 een door de aannemer 
gegarandeerde vaste prijs? 

Antwoord 1: 	Ja 

Vraag 2: 	Wordt voor dit bedrag het zwembad 'turn key opgeleverd, 
gegarandeerd zonder extra kosten voor meerwerk? 

Antwoord 2: 	De SZC is opdrachtgever. Er is aanbesteed op basis van een 
gedetailleerd bestek dat tot in detail beschrijft wat moet worden 
gerealiseerd om tot een gebruiksgereed zwembad te komen 
(prijsvast einde werk) en dat er voor de realisatie van het bestek 
geen sprake kan zijn van meerwerk. 

Vraag 3: 	Wat zijn de condities ten aanzien van gebreken aan het 2521- 
concept (zoals onder meer vastgelegd in de licentie, inclusief de 
variant 2TEMP), die a) bij gunning reeds bekend zijn (onder meer 
de gebreken die in het 2521-bad van Alblasserdam aan het licht 
zijn gekomen) en b) na de bouw aan het licht komen? 

Antwoord 3: 	Ten aanzien van het ontwerp (inclusief concept) en de bouw zijn 
de algemeen aanvaarde branchevoorwaarden voor ontwerp en 
bouwwerkzaamheden respectievelijk DNR 2011/UAW 2012 van 
toepassing. Deze voorwaarden gelden voor eventuele 
ontwerpgerelateerde en bouwgerelateerde fouten en de 
aansprakelijkheid daaromtrent. 
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Vraag 4: 	Kunt u per scenario aangeven of al dan niet sprake is van de factor 
(•Naheffing van de fiscus van vennootschapsbelasting NV 
Sportfondsen Culemborg) en zo ja, wat hiervan de financiële 
consequentie is? 

Antwoord 4: 	Een fiscale naheffing is mogelijk en dus een verplichting waar 
rekening mee wordt gehouden bij de 'liquidatie' van de NV SFC 
(in alle 3 scenario's). De financiële consequenties worden 
opgevangen door de NV SFC met eigen middelen. 

Vraag 5: 	Kunt u per scenario aangeven of al dan niet sprake is van de factor 
(•1-let niet kunnen verrekenen van BTW) en zo ja, wat hiervan de 
financiële consequentie is? 

Antwoord 5: 	De fiscus kijkt naar de prestatie en niet naar de rechtspersoon. 
Zwemmen is per definitie een BTW-belaste prestatie. Dus er is 
geen sprake van het niet kunnen verrekenen van BTW (in alle 3 
scenario's). 

Vraag 6: 	Kunt u per scenario aangeven of al dan niet sprake is van de factor 
(•Afschrijvingen van voorbereidingskosten, losse/semilosse 
inrichting en technische installaties in minder dan 40 jaar) en zo ja, 
wat hiervan de financiële consequentie is? 

Antwoord 6: 	In geen van de drie scenario's is een elementenbegroting met 
verschillende afschrijvingstermijnen van toepassing. Voor de 
vervanging van installaties met een levensduur korter dan 40 jaar 
wordt een voorziening groot onderhoud gevormd. 

Vraag 7: 	In de beantwoording wordt aangegeven dat: "De jaarlijkse rente- 
en aflossingslasten komen terug in de exploitatiebegroting van de 
stichting." Aflossing is echter een onderdeel van de 
liquiditeitsbegroting, terwij1 er geen uitspraak wordt gedaan over 
de wijze van afschrijving. Volgens het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) moeten afschrijvingen in de 
exploitatiebegroting op een voorgeschreven wijze plaatsvinden. 
Kunt u per scenario aangeven of: a) de BBV van toepassing is en b) 
zo ja, wat hiervan de gevolgen zijn op de exploitatierekening per 
jaar dat de exploitatie loopt (in ieder geval van jaar 1 tot en met 
jaar 40)? 

Antwoord 7: 	Uitsluitend in scenario c waarin de gemeente het economisch 
eigendom overneemt, is de BBV van toepassing. Onder verwijzing 
naar het antwoord in vraag 6: De gemeente neemt de annuitaire 
lening over met een constante kapitaallast over 40 jaar. De 
gemeente moet hiervoor het systeem van projectfinanciering 
toepassen in plaats van concernfinanciering. 

B vragen CU 15 december 2014 en antwoorden 

Vraag 1: 	Kan het college uitleggen waarom de portefeuillehouder heeft 
meegedeeld dat het bad in Alblasserdam niet het eerste 2521-bad 
is en — als dit al zou kloppen — waarom dat relevant is voor de 
Culemborgse situatie nu in Alblasserdam problemen zijn ontstaan 
met een zwembad dat volgens hetzelfde (unieke) bouwkundige 
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concept is gerealiseerd, als wordt beoogd in Culemborg? 
Antwoord 1: 	Daar waar de portefeuillehouder spreekt over het `bad' wordt 

bedoeld het RVS-bassin en niet het concept. Jaarlijks worden 
wereldwijd circa 300 baden van dit type gerealiseerd. In de 
montage van het 'bad' in Alblasserdam zijn herleidbare, door de 
leveranciererkende fouten gemaakt. Deze leverancier gaat dat 
onder garantie herstellen. 

Vraag 2: 	Kan het college aangeven of het de door de portefeuillehouder 
verstrekte informatie over oorzaak van gebreken en 
verantwoordelijkheid nog steeds correct acht? 

Antwoord 2: 	Ja. Wij hebben begrepen dat de aansprakelijkheid van de 
geconstateerde gebreken in Alblasserdam door de aannemer niet 
wordt betwist en dat de geconstateerde gebreken onder de 
garantie vallen van de leverancier. 

Vraag 3: 	Zo ja, hoe verhoudt zich dat dan tot het raadsmemo van het 
college van Alblasserdam van 17 november 2014 over de aanpak 
van de gebreken van het zwembad en de situatieschets door 
wethouder Kraijo? 

Antwoord 3: 	Het antwoord op vraag 2 is opgesteld na overleg met de 
gemeente Alblasserdam. 

Vraag 4: 	Worden door deze garantie reeds bekende gebreken afgedekt 
en/of is door de opdrachtgever contractueel vastgelegd dat de 
opdrachtgever gevrijwaard blijft van meerkosten bij het optreden 
van (vergelijkbare) constructieproblemen? 

Antwoord 4: 	De problemen als geconstateerd in Alblasserdam vallen onder de 
garantie van de leverancier. Dezelfde garantiebepalingen zijn ook 
van toepassing voor het project in Culemborg. 

Wij vertrouwen er op, u hiermede afdoende te hebben geantwoord. 

DE GEMEENTE CULEMBORG GEBRUIKT UW GEGEVENS IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ALLEEN VOOR DE 
IN DEZE BRIEF GENOEMDE DOELEN. 
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