SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE (art.41)
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Datum: 30 januari 2014
Aan de voorzitter van de raad.
Onderwerp: Voorbereidingen nieuw zwembad
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Bij het raadsbesluit van 28 november 2013 is een voorbereidingskrediet van € 395.000,beschikbaar gesteld. Dit om de van het bestaande gemeentezwembad "De Meer" gebruikmakende
verenigingen in staat te stellen een 2521 zzvembad te stichten en te exploiteren binnen de kaders van de
programmabegroting 2014. De dekking van dit krediet zou bestaan voor € 140.000 uit de
Voorziening Groot onderhoud zwembad de Meer, terwijI € 255.000, zou worden gedekt
doordat een nog op te richten private (derde) partij laatstgenoemd bedrag zal gaan betalen
aan de gemeente. Wat dit aangaat bestaan de volgende vragen:
a. Is de voorziening groot onderhoud de Meer op dit moment beschikbaar voor de
gemeente ter dekking van het voorbereidingskrediet? Zo nee, wanneer komt deze
beschikbaar?
b. Op welke feiten is de verwachting gefundeerd dat een nog nader op te richten derde
partij het genoemde bedrag van € 255.000 zal betalen?
c. Hoe ziet de risicoanalyse en —evaluatie eruit ten aanzien van de risico's die de
gemeente nu en in de toekomst loopt? Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten aanzien
van de mogelijkheid dat de voorbereiding laat zien dat de gekozen oplossingsrichting
niet voldoet aan de kaders van de programmabegroting 2014 en/of de derde partij de
privatelinanciering niet kan realiseren.
d. Tot op welke hoogte en onder welke voorwaarden is het college bereid om garant te
staan voor de door de derde partij aan te trekken private financiering?
2. In het collegebesluit van 21 januari 2014 (1317488/193) wordt aangegeven dat de gemeente
opdrachtgever is bij de uitvoering van de voorbereidingen voor de realisatie van een 2521zwembad. Hoe strookt dit opdrachtgeverschap met de geest van het besluit van 28 november
2013, waarin sprake is dat de van gemeentezwembad "De Meer" gebruikmakende
verenigingen verantwoordelijk zijn voor de stichting van een 2521-zwembad?
3. Hoe worden de belangen in acht genomen en geborgd van de betrokkenen bij het bestaande
zwembad door de thans gevolgde handelwijze, namelijk het opdrachtgeverschap van de
gemeente voor de voorbereiding van de stichting van een nieuw 2521-bad? Hierbij wordt op
betrokkenen gedoeld in een ruime zin van het woord.
4. In het genoemde collegebesluit wordt gesproken over een derdendeel en een gemeentedeel
van het krediet. Er is toch sprake van één krediet van € 395.000,- waarvan slechts bij de

dekking daarvan wordt aangegeven dat sprake is van twee delen met betrekking tot die
dekking. Wat is de reden dat het college toch spreekt over kredietdelen en hoe wil het college
de verantwoording nemen van een eventueel niet of niet volledig bestaande dekking?
5. Graag zou de fractie van de ChristenUnie de volledige recente jaarrekeningen en
exploitatieoverzichten inzien van de Sportfondsenbad Culemborg N.V., in ieder geval vanaf
2008 tot en met 2012, daarom het verZoek om deze ter beschikking te stellen.

Toelichting: (Verduidelijkings)vrageh ten aanzien van de voorbereidingen voor een nieuw zwembad
Namens de ChristenUnie-fractie,

Daniël Jumelet

