Planning dossier zwembad de Waterlinie 1ste helft 2019
GEM – 1843007/19811
In het raadsvoorstel ‘rapport analyse exploitatie zwembad de waterlinie en opdracht scenariostudie’
GEM 1843007/573, is een traject in de tijd geschetst op welke momenten mijlpalen in het dossier zijn
gepland. In deze planning wordt dit voor de 1ste helft van 2019 nader uitgewerkt. In het
raadsvoorstel is onderstaande tabel opgenomen. Deze stappen worden nader toegelicht.
2019
Stappen
1 College neemt kennis van de resultaten van het fase 1 onderzoek en stelt
aan de raad voor om (*) het verzoek van het bestuur SZC (versterking
management) te honoreren en (*) het fase 2 onderzoek (een
scenariostudie) te starten.

jan
Febr
15-jan

2 Gemeenteraad bespreekt resultaten van het fase 1 onderzoek

28-jan

3 Gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college.

31-jan

4 Gemeenteraad neemt een besluit mbt het voorliggende raadsvoorstel.

14-feb

5 College geeft opdracht om tot het starten van het fase twee onderzoek.

15-feb

6 College ontvangt eindrapportage fase twee onderzoek.

mrt

April

mei

X

7 Indien van toepassing besluitvorming gemeenteraad over
overbruggingskrediet 2019

X

8 College trekt haar conclusies mbt de eindrapportage fase twee onderzoek
en legt haar conclusies voor aan de gemeenteraad.

x

9 Gemeenteraad neemt een besluit over de toekomst van zwembad De
Waterlinie 2019 en verder

juni

20-jun

Stap 1
Op 15 januari 2019 heeft het college kennis genomen van het rapport ‘exploitatie analyse zwembad
de Waterlinie’ (datum 15 januari 2019, kenmerk: Prae.Cul-ER.15012019 Waterlinie, eindrapport Fase
1): GEM – 1843007/49438. Tevens heeft het college kennis genomen van het verzoek van het
bestuur van Stichting Zwembad Culemborg (SZC) om de versterking van het management te
faciliteren. Op basis van beide stukken heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen
om het verzoek van het bestuur van SZC te honoreren en tevens de gemeenteraad voor te stellen het
vervolgonderzoek (fase 2 scenariostudie) te starten.
Stap 2
Op 28 januari 2019 organiseert het college een informatieavond over het onderzoek fase 1 waarin
het onderzoeksbureau een toelichting geeft en portefeuillehouder Buwalda beschikbaar is voor een
nadere duiding van het rapport vanuit het perspectief van het college.
Stap 3
Het raadsvoorstel is geagendeerd voor een beeldvormend overleg in de commissievergadering van
de gemeenteraad op 31 januari 2019.
Stap 4
Afhankelijk van de resultaten van de commissievergadering van 31 januari 2019 kan op 14 februari
besluitvorming plaatsvinden over het raadsvoorstel.

juli

Stap 5
Afhankelijk van de besluitvorming op 14 februari 2019 door de gemeenteraad kan het college op 15
februari 2019 opdracht verstrekken voor het uitvoeren van het onderzoek fase 2.
Stap 6
Eind april 2019 verwacht het college de resultaten van het onderzoek fase 2.
Stap 7
Het is voorstelbaar dat het bestuur van SZC, in de loop van 2019, het verzoek moet gaan doen aan
het college om een overbruggingskrediet te verstrekken. Van de interimmanager wordt verwacht dat
hij/zij medio maart 2019 een liquiditeitsprognose levert voor de maanden maart-december 2019.
Het college treedt hierover in overleg met de raad om desgewenst nadere besluitvorming voor te
bereiden.
Stap 8
Afhankelijk van de inhoud van de het onderzoeksrapport fase 2 (de scenariostudie) bestaat de
verwachting dat het college in mei 2019 haar conclusie kan trekken en deze verwerken in een
raadsvoorstel.
Stap 9
Besluitvorming door de gemeenteraad over de toekomst van zwembad de Waterlinie op basis van
het onderzoek fase 2 voorziet het college momenteel in juni 2019.

In deze planning zijn uitsluitend de bestuurlijke mijlpalen beschreven. Vanzelfsprekend staat het
college gedurende deze gehele periode open voor nader overleg met alle belanghebbende partijen.
In de voorbereiding van de verschillende bestuurlijke momenten zal het college ook nadrukkelijk alle
belanghebbenden actief opzoeken en betrekken bij de voorbereiding en standpuntbepaling.
Vanzelfsprekend zijn dat de verschillende te onderscheiden gebruikers van het zwembad
(zwemverenigingen, ‘gewone gebruikers’) maar het college staat open voor ieders inbreng in dit
dossier.

