
AAN DE RAAD 

Punt: 10 I Samenleving 

Agenda: 25 april 2013 
Franeker, 09 april 2013 

Onderwerp: 
Zwembad Bloemketerp. 

Voorstel 
1. Kennis te nemen van het verbeterplan van de Stichting exploitatie zwembad Bloemketerp 

(SezB). 
2. De aan de SezB verstrekte lening van 6 115.000 om te zetten in een eenmalige bijdrage. 
3. Voor die bijdrage een krediet beschikbaar te stellen van 6 115.000 ten laste van de 

algemene reserve. 

1. Inleiding 
Op 6 december 2012 besloot uw raad de Stichting exploitatie zwembad Bloemketerp (SezB) 
nog een kans te geven de exploitatie van het zwembad zo op orde te brengen dat het zwembad 
vanaf 2014 zonder financiële steun van de gemeente kan worden geëxploiteerd. Uw raad 
besloot de SezB een lening van 6 115.000 te verstrekken, die kan worden omgezet in een 
laatste eenmalige bijdrage als de SezB in maart 2013 een deugdelijk verbeterplan met 
bijbehorende exploitatie met als doel een duurzaam sluitende exploitatie in 2014 presenteert. 

Ter uitvoering van dit raadsbesluit sloot ons college op 19 december 2012 een overeenkomst 
van geldlening met de SezB en verstrekte de SezB daarmee de lening van 6 115.000. Het 
verstrekken van een lening is een collegebevoegdheid en een krediet was nog niet nodig en is 
dus ook nog niet beschikbaar (ons college trok de voorgestelde begrotingswijziging om de 
bijdrage ten laste van de algemene reserve te brengen in). 
In de overeenkomst werd opgenomen dat de SezB voor 1 maart 2013 een verbeterplan bij ons 
college indient. Uit het verbeterplan moet blijken hoe de SezB voor 2014 tot een duurzaam 
sluitende exploitatie komt. Ons college beoordeelt of het verbeterplan perspectief biedt op een 
duurzaam sluitende exploitatie vanaf 2014. Uiteindelijk zal uw raad moeten besluiten tot het 
al dan niet omzetten van de lening in een bijdrage door daarvoor het krediet al dan niet 
beschikbaar te stellen. 

Op 12 maart 2013 diende de SezB haar verbeterplan en meerjarenexploitatie in. Naar 
aanleiding van een aantal vragen die het verbeterplan bij ons opriep, voerden wij op 22 maart 
een overleg met de SezB. Het gespreksverslag (als toelichting op het verbeterplan) is als 
bijlage toegevoegd. De SezB heeft naar aanleiding van dat overleg nog een aantal wijzigingen 
in het verbeterplan doorgevoerd. Het definitieve en complete verbeterplan van de SezB 
ontvingen wij op 5 april 2013 en ligt dus nu ter beoordeling voor. 

2. Meetbaar effect 
De SezB krijgt met deze laatste eenmalige gemeentelijke bijdrage de kans de exploitatie van 
zwembad Bloemketerp zo op orde te brengen dat het zwembad vanaf 2014 zonder financiële 
steun van de gemeente kan worden geëxploiteerd. 
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3. Argumenten 
Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten: 

1.1 Uw raad besluit afhankelijk van het verbeterplan tot het al dan niet beschikbaar stellen 
van een bijdrage. 

1.2 De SezB beschrijft in haar verbeterplan hoe zij vanaf 2014 tot een duurzaam sluitende 
exploitatie komt. 

Vertrekpunt voor het verbeterplan zijn de werkelijke jaarcijfers over het eerste boekjaar. Om 
tot een sluitende exploitatie te komen zijn en worden in het (tweede) boekjaar 2012-2013 
verschillende maatregelen getroffen. In ons overleg met de SezB van 22 maart werd een 
toelichting op deze maatregelen gegeven. Het gespreksverslag, de toelichting op het 
verbeterplan, is als bijlage toegevoegd. 
De SezB trof en treft maatregelen gericht op besparing van kosten middels met name de 
beëindiging van arbeidsovereenkomsten, inzet van vrijwilligers en investeringen in 
energiebesparing. 
De SezB trof en treft daarnaast maatregelen gericht op omzetstijging middels met name een 
toename van het aantal zwemlessers en een verhoging van huurtarieven voor vaste gebruikers 
als verenigingen. 

2.1 Het verbeterplan met bijbehorende exploitatie is deugdelijk en biedt perspectief op een 
duurzaam sluitende exploitatie vanaf 2014. 
Uw raad verbond als voorwaarde aan het omzetten van de lening naar een bijdrage dat de 
SezB in maart 2013 een deugdelijk verbeterplan met bijbehorende exploitatie presenteert met 
als doel een duurzaam sluitende exploitatie in het jaar 2014. 
Het boekjaar van de SezB is gebroken en loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het 
verbeterplan en de getroffen en aangekondigde maatregelen leiden in de meerjarenbegroting 
vanaf het boekjaar 2014-2015 tot een nagenoeg sluitende exploitatie. Met name de toename 
van het aantal zwemlessers en de bezuiniging op personele lasten bieden perspectief op het in 
evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven. 

3.1 Voor de bijdrage is nog geen krediet beschikbaar. 
Het verstrekken van de lening in december 2012 was een collegebevoegdheid waar op dat 
moment nog geen krediet voor nodig was. Ons college trok daarom de voorgestelde 
begrotingswijziging om het krediet van 6 115.000 ten laste van de algemene reserve te 
brengen in. Als uw raad nu instemt met het omzetten van de lening in een bijdrage is krediet 
nodig. Omdat in de begroting geen budget voor het zwembad beschikbaar is en 
overeenkomstig uw besluit van 6 december 2012 stellen wij voor het krediet ten laste van de 
algemene reserve te brengen. 

4. Kanttekening 
Hoewel de toename van het aantal zwemlessers en de bezuiniging op personele lasten 
perspectief bieden, blijft het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven broos. De SezB stelt dat 
een duurzaam sluitende exploitatie zonder structurele bijdrage haalbaar is en krijgt met deze 
laatste eenmalige bijdrage een laatste kans het voortbestaan van het zwembad te waarborgen. 

Alternatief voor dit besluit is, omdat in dat geval de lening moet worden afgelost, een 
faillissement van de SezB. Het is de vraag wat dat voor het voortbestaan van zwembad 
Bloemketerp zou betekenen. 
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5. Aanpak/organisatie 
Conform de overeenkomst van geldlening, informeren wij de SezB schriftelijk over uw 
besluit om de schuld van 6 115.000 kwijt te schelden en daarmee om te zetten in een laatste 
eenmalige bijdrage. 

6. Evaluatie/controle door beslisser 

7. a: Burgerparticipatie 

b: Communicatie 
Wij informeren de SezB over uw besluit. 

8. Financiën 
De SezB ontvangt een (laatste) eenmalige bijdrage van 6 115.000. Omdat in de begroting 
geen budget voor het zwembad beschikbaar is en overeenkomstig het raadsbesluit van 6 
december 2012, stellen wij voor het krediet ten laste van de algemene reserve te brengen. 

9. Juridische grondslag 
Gemeentewet (art. 147, 169, 192) 

10. Bijlagen 
-Bedrijfsplan 2013-2021 voor de exploitatie van zwembad Bloemketerp, duurzaam beheer 
maakt zwemmen inderdaad betaalbaar, SezB, 5 april 2013 (inclusief 
meerjarenexploitatiebegroting) (13.104585, 13.104586 en 13.104587) 
-Bijlagen bij bedrijfsplan SezB (inclusief jaarrekening 2011-2012) (vertrouwelijk, ter inzage 
voor raadsleden) (13.104543) 
-Gespreksverslag overleg gemeente-SezB 22 maart 2013 (13.200830) 
-Raadsbesluit 6 december 2012 (12.203319) 

Burgemeester en wethouders van Frąnekeradeel, 

, burgemeester 

,secretaris 

13.200756 3/4 



Nr. 13.200756 

De raad van de gemeente Franekeradeel; 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 09 
april 2013; 

gelet op artikel 147, 169, 192 van de Gemeentewet 

B E S L U I T : 

1. kennis te nemen van het verbeterplan van de Stichting exploitatie zwembad Bloemketerp 
(SezB). 

2. de aan de SezB verstrekte lening van 6 115.000 om te zetten in een eenmalige bijdrage. 

3. voor die bijdrage een krediet beschikbaar te stellen van 6 115.000 ten laste van de 

algemene reserve 

Aldus vastgesteld in de openbare 
raadsvergadering van 25 april 2013, 

, voorzitter 

,griffier 
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