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Gemeente Outkwatel'
Verslag van de openbare N/ergaderillg van het forum Samenleving/Ruimte, gehouden op 14 oktober
2014 in het Stadhuis aan de Visbrug l te Oudewater.
Aanwezie
De heer R.A. van den Hoogen
De heer R.P.A. van Aalst
Mevrouw M. van Steijn
De heer W.K. Knol
De heer A.T. Wildeman
De heer K. de Bruijn
De heer G. Koffeman
De heer I.P.F. Boreel de Mauregllault
Mevrouw A.P.M. van Wijk
De heer J. Broere
(De Onaolankelijken)
(De Onalalakelijkell)
(CDA)
(CDA)
(VVD/D66)
(VVD/D66)
(Clzristenullie/sGp)
voorzitter
griffier
notuliste
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I id
I i d
I i d
wnd. plv. lid
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College van burgelzîee.b'ter en v,ethouders..'
De heer P. Verhoeve burgelneester
De heer L.W. Vermeij wethouder
De heer A.M. de Regt wethouder
Ambtelbke ol-ganis'atîe..
De heer A. Knevel
De heer P. Trommelen
De heer T. Hoying
Aanwezite externe sprekers:
De heer M. Hagoort namens SVO agendapunt 3
De heer H. Schoondemoerd namens OZV agendapunt 3
De heer P. van Baaren namens SBZO agendapunt 3
De heer P. de Wit namens SBZO agendapunt 3
De heer R. Louwer namens COO agendapunt 3
De heer P. Papendorp namens COO agendapunt 3
Mevrouw Van Druten, bewoner omgeving Zwarte Veldje agendapunt 4
sectorhoofd BBZ
sectorhoofd BOR
projectleider BOR
1. Openine
Voorzitter Van den Hoogen opent om 20.00 uur de vergaderilzg.
2. Vaststellen azenda
De agenda wordt ol|gewijzigd vastgesteld.
3. Keuze on|ikkelinzsvariant |emvoorzienina
Wethouder Vermeij Iieht het collegevoorstel toe aan de hand van een presentatie waarin
het college voorstel kort is salnengevat.
Mevrouw Van Wijk refereert aan de deadline van 1 5 juli jl. De plannen van Ceifer zijn
ingediend in september 20 13,. hebben zij daarna nog informatie toegevoegd?
Wethouder Vermeij antwoordt dat er in de tussenliggelàde periode gesprekken zijn
geweest en op verzoek van het college is een accountantsverklarillg overlegd over de
kredietxvaardiglleid van de illvesteerder.
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De voorzitter geeft het woord aan de ilasprekers.
De heer Hagoort spreekt namens SVO in. Hij leest in deze een brief van de voorzitter van SVO voor, zie
bijlage 1.
De heer Boreel vraagt of SVO totaal niet betrokken is geweest bij de ontwikkelillg van de plannen,
terwijl er eerder wel contact is geweest.
De heer Hagoort antwoordt bevestigelld. Op eerdere contaden is niet of nauwelijks gel'eageerd.
Mevrouw Van Wijk vraa!;t naar de kosten biî vel-plaatsillg van de baan.
De heer Hagoort kan daar nog geen indicatie van geven.
De lzeer Knol wil graag weten of llet juist is dat geen van de illitiatiehlelners van de plannen contact heeft
gezocht met SVO. Dat is juist, aldus de heer Hagoort.
De heer Koffeman vraagt de wethouder of de genoemde problemen olzoverkomelijk zijn.
Wethouder Vermeij stelt dat het college er in overleg met SVO uit luoet zien te konlen als het gaat om
Noorwaarden en kostellplaatje.
De heer Boreel herinnert eraan dat SVO onlangs een nieuw onderkomen heeft gebouwd. Als SVO had
geweten dat dit de plannen zouden worden, zouden ze dat dan ook hebben gedaan?
De heer Hagoort antwoordt dat het vroegere onderkomen op instorten stond. Het kon dus niet anders.
De heer Schoondemoerd spreekt namens OZV in. Hij leest zijn bijdrage voor, zie bijlage 2.
De heer Knol begrijpt dat door COO gesteld wordt dat een overdekt bad goedkoper is dan een buitenbad.
Dat zou bijzonder ziin! Hoe kan dat?
De heer Schoonde|oerd antwoordt dat kosten bestaan uit exploitatiekostell en Glzallcierillg. Dat laatste
valt onder het consoëium. Exploitatie omvat directe en indirecte kosten, vaste en variabele. Een zwembad
heeft veel vaste kosten maar je kunt dat nog Iangere tijd terugverdienen. Daarom is een overdekt bad
beter te managen. En een buitenbad is alankelijk van het weer, een overdekt bad niet. Daardoor kun je
dus sturing geven aan de exploitatie.
De heer Boreel wijst op het gelueenscllappelijk belang van zwemmen. De zweluvereniging heeft 2 jaar
lang het bad met vrijwilligers opelagehouden waardoor de gemeente |300.000 bespaard heeû. Zou OZV
dat ook gedaan hebben als ze wisten dat het overdekte voorstel niet in belxalldeling zou worden genomen?
De heer Schoonde|oerd antwoordt dat er met het plan van het consortium een forse bes aring
gerealiseerd kan worden waarbij de gemeenschap bovendien het hele jaar door kan zwemmen. Het Is dus
win-win. Had OZV van tevoren geweten dat het zo zou lopen, dan had de OZV dat natuurlijk niet gedaan.
De heer Boreel stelt vast dat het college nog met OZV en de illitiatiefllell|ers van plan B in gesprek gaat
om het huidige bad open te houden. Is dat ook met OZV besproken?
De heer Schoonde|oerd zegt dat e'r formeel niet met OZV gesproken is. Als er inderdaad gekozen
wordt voor een buitenbad, wordt dat voor de toekomst van OZV heel Iastig. OZV kan er niet de
exploitatie van een buitenbad bij hebben.
Wethouder Vermeij meldt dat hij afgelopen zomer met SBZO overleg gehad heeft - de stichting die het
buitenbad exploitee| - over de vraag of zij bereid ziin om in de overbruggingsperiode de exploitatie voor
hun rekening te nernen. Zij hebben gezegd dat zij wachten op de beslissing van de gemeellteraad over het
bouwen van een nieuw zwembad.
De heer Boreel verwacht niet dat de wethouder met dit voorstel de handen op elkaar zal krijgen van al
die vrij|villigers die de burgers 1 2 maanden per jaar willen laten zwemmen. Was het voor de wethouder
van het begin af :.a.11 duidelijk dat de z|vemvereniging een overdekt zwembad wilde?
Wethouder Vermeij antwoordt dat de inzet van OZV duidelijk is geweest, 111. voor een overdekt
zwembad. Daarnaast heeft SBZO de afgelopen jaar hét huidige bad geëxploiteerd. Zij wilden vooral
zorgen dat er een zwemvoorziening in Oudewater bleef. Dat is voor veel mensen het belangrijkste, dat de
burgers in Oudewater kunnen blijven zwemmen. Dat is primair ook de inzet van làet college geweest en
mede drijfveer voor SBZO. Zij zijn niet exclusief voor een overdekt bad gegaan.
De heer Koffeman wijst de inspreker eroj dat de raad deze kwestie moet zien in perspedief van de
begroting. De raad moet keuzes maken, rlsico's inscha|en, ruilntelijke effecten meten, en dat is vrij
complex.



Vergaderstukken raad en fora - 504

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 21

De heer Schoonde|oerd juicht het toe dat de gemeellteraad de Gnanciële risico's op langere termijn
terdege inschat en dat alle plannen goed dool'bel'ekelld en onderbouwd worden.
De heer Koffeman wil dat graag toezeggen.
De heren Van Baaren en De Wit spreken namens SBZO in. Voor de illgebracllte bijdragen, zie bijlagen
3 tot en met 6.
Mevrouw Van Wijk dankt sprekers voor de heldere inbreng.
De heer Broere vraagt de wethouder of het gestelde over de garantie correct is, en ook over de
legeskostel'l. Ook is hij bel'lieuwd of Ilet klopt dat er versehillell ziin tussen de begrotilxgell van Ceifer en
COO en of het mogelijk is voor |25.000 méér een zwembad neer te zetten dat overdekt is.
Volgens de heer De Wit kom je, na verrekelaing van de Iegeskostell,uit het op hetzelfde bedrag, tenvijl de
garantie is afgedekt. De keuze Iijkt hem dan niet zo moeilijk.
De heer Broere wil weten welke risico's er in het plan van COO zijn voor de gemeente. Wat moet de
gemeente méér betalen om geen risico in dit project te lopen?
De heer De Wit antwoordt dat dat valt onder het conso|ium. In de llsselbode stond dat dat is opgelost.
De heer Knol vindt het belangrijk om een zuivere vergelijking te kunnen maken. Maar het betoog van de
heer De Wit klopt ook niet. Het gaat om een bijdrage van de gemeente maar ook om een ruilntelijke
olatwikkeling waar geld mee gemoeid is. Dat zijn keuzes die de raad moet maken. Dat telt dus ook mee in
de overwegillgen. De heer Knol is nog steeds niet overtuigd dat een overdekt zwembad goedkoper is dan
een buitenbad. Het is nog nergens eerder vertoond. Wat kost het nu werkelijk? En wil de raad dat, in
relatie tot andere keuzes die aan de raad zijn voorgelegd? De heer Knol wil de wethouder oproepen om
volstrekte duidelijklleid te zoeken over de ollderbou|ving. Er moet een zuivere vergelijking gemaakt
kunnen worden. En nogmaals: het is illgeurikkelder dan alleen de uitkomst van een rekenso-m.
De heer De Wit antwoordt dat hij alles objectief naast elkaar heeû gelegd, en dat hij daarbij is uitgegaan
van de plannen van het eollege, Hij heeft begrip voor dat bredere perspedief lnaar hij heeft puur die
x'oorstellen vergelekell.
De heer Van Baaren vult aan dat het zeker niet de bedoeling is om de Oudewaterse jelneelaschap in de
toekomst op te zadelen met Gnanciële problemen. Juist daarom oladersteunt SBZO dle nieuwe moderne
initiatieven die de gemeente ontlasten.
De heer Knol wil duidelijkheid. Als blijkt dat Oudewater een prachtige voorzielling kan bouwen voor
minder geld dan alleen de kosten van het buitenbad, dan is dat een nadere afweging waard,
De heer Koffeman wil de cijfers graag in alle rust doornemen. Hij hoopt dat de heer Sluijs nog nader zal
reageren.
Wethouder Vermeij bealltwoordt de aan hem gestelde vragen.
De illtentieverklaring: die moeten voor alle partijen nog worden opgesteld.
Financieel overzicht: de wethouder zegt toe om op een half .4.4 nog eens alle Gnanciën van beide lannen
?
helder en duidelijk naast elkaar te zetten; dan komen er vanzelf antwoorden op alle detallvragen
(toezeaaine).
De heer Koffeman wijst op een verschil in bedrajen van de exjloitatie tussen de presentatie en het
collegevoorstel: 619 1 .000 in het voorstel is |1 50.800 111 de presentatle geworden. Is 61 91 .000 fout?
Wethouder Vermeij antwoordt dat (! 1 9 1 .000 wel degelijk corred is. Hij besluit het toch ter vergadering
al uit te Ieggen çnoot grlàeîer.. wethouder komt met een ûnanciële vel-vchillenaîlaly.b'e, zie bovenb'taande
tllezeggingj. Het overdekte plan is | 40.000 duurder. Maar COO vraagt niet alleen een bij drage in de
exploitatie maar ook de grond op Statenland om niet voor wonil|gbouw. De residuele grolzdwaarde moet
je verrekenel). Dus hoe mooi het plan van COO Iijkt het kost de gemeente een zeer aalazienlijk bedrag
T' .
vanwege de grond onder de woningen op Statellla|ld. In het andere plan koopt de olltwikkelaar de
woningen tegen de marktwaarde. Dat is een fundalnenteel verschil.
Dan de garalltstellillg. Dat moet goed geregeld worden. Als de gemeente Oudewater die 3 mln euro moet
gaan Ienen heeft dat structurele gevolgen voor de financiële positie van de gemeente, en de
toeziehthouder, de Provincie, zal dat niet toestaan. Er is ook gezegd dat de ondernemers mogelijk zelf
bereid zijn dat bedrag op voorhand beschikbaar te stellen maar ook daar is garantstellillg van de gemeente
nodig, en ook dat zal Oudewater niet worden toegestaan. Maar het college wil ook niet de volgende
generatie opzadelen met zo'n groot risico. Het betekent dat veel andere illvesterillgen dan niet meer
kunnen worden gedaan. Plannen openluchtbad: voor de exploitatie wordt een stichting in het leven
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geroepen. Met die stichting moeten inderdaad goede afspraken gemaakt worden over garantie lm.b.t.
collti|lu'l'teit. Maar dat komt in de uitwel'killg.
Leges: die moet iedereen betalen.
De heer Boreel begrijpt er nu niets meer van. Op pagina 3 van het voorstel staat dat aan Ceifer de
gronden om niet bescllikbaal' worden gesteld.
Wethouder Vermeij bevestigt dat. Dat gaat over de grond voor het zwembad' Iuaar de grond voor de
woningen kopen zij tegen lnarktwaarde. Het stuk grond in Statenland wordt dus in tweeën gesplitst: een
stuk voor het zwembad en een stuk voor woningen. De gemeente geeft het stuk voor het zwembad on:
niet weg. Maar het andere stuk gaat tegen marktwaarde. Bij de verdere uitwerking zal worden ingegaan
op maatvoerilAgen, Iigweide etc.
De heer De Wit wil daar ook wel op ingaan. 111 een vergelijking met de exploitatie van vorig jaar zijn de
verselnillen weergegevel|. De garalàtstellillg wordt bij het consortium geregeld en bij Ceifer wordt een
>
verklaring overlegd van een accountant waarvan de inhoud niet gaat over de exploitatie. Er is geen
illtelltieverklarillg met een derde partij. 11) de accotllltantsverklarillg eehter wordt daar wel degelijk naar
verwezen. Die accountalztsverklaring heeft pas waarde als je hem volledig geeft. De ene partij geeû dus
wel duidelijkheid, en de andere niet. Wat betreft de exploitatiebegroting: bij de ene partij wordt daar wel
op ingegaan, bij de andere niet. De heer De Wit blijû daarom bij zijn standpunt.
De heren Louwer en Papendorp spreken namens COO in çnoot grlttîer: .vatllengej|at, geen integrale
inbreng beschikbaar).
Het plan van COO biedt 1 50% meer zwemwaters een overdekt zwembad dat 12 maanden perjaar open is,
met 75.000 bezoekers (ook de eigen zwpelnvereniging kan daar terechtl).
Het Coo-plan voorziet in bebotlwing van 70% van de totale oppervlakte niet hoger dan de Molenwal, 111.
3 hoog + kap. Dat Ievel't dus ook een hogere ozb-opbrengst op voor de gemeente (ongeveer 620,000). Dat
moet lneegelxolnelA worden in de berekeni|lgel).
Ruimtelijke effecten: het plan is door COO toegelicht in een grote advedentie waarin een beeld wordt
geschetst van hoe het er uit zou kunnen zien. Maar pas na een intelatieverklaring kan het nader worden
uitgewerkt.
Het plan staat voor f 1 50.800., COO is verrast over de vooëdurellde wijzigillgelz in getallen.
Afschrijving: komt straks nog terug.
Het plan is geen (| 1 9 1 . 1 25 maar f2 l 50.800. Uitgangspunt is dat COO, bij een Iening via de gemeente. de
l'elltekostell van 644.000 terugbetaalt via de Iauurillkomsten', In.b.t. de afschrijvillg betekent dat een
waarde in de boeken en die waarde komt naar Oudewater toe, en daarop kun je afscllrijven. Uitgaan van
indexatie is uiteraard logisch, dat is inherent aan zo'n plan. '
Garantstelling: op 12 iuni heeû COO sclariûelijk duidelijk aanjegeven daadkrachtig te zijn en met
ilavloedrijke olndernemers hier aan tafel te zitten. Acht van de tlen o|lderllemers zijn aanwezig, tien
onderlnemers die bereid zijn een garantieovereellkomst met de gemeente aan te gaan. Dit zijn de I 0
namen: Rob Stekelenburg, Martijn Verwoerd, Edwin v.d. Kleij, Edwin van Hoorn, Jan Dionisius, Sjaak
Verkleij, Gert Snel, en niet aanwezig Egbert Kruiswijk en Mathieu Zijdeveld.
Het huidige zwembad heeû Oudewater de afgelopen l 5 jaar ongeveer |300.000 per jaar gekost. In de
afgelopen 2 jaar kwam dat uit op f 1 60.000, dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die de hoop hadden
op een overdekt zwembad. De gemeellteraad heeft een indicatie gegeven van f l 25.000 en COO denkt
daar dicht bij in dç buurt te komen. Mocht het gaan om een verschil van f25.000 dan is dat slechts 62,50
per inwoner, een bedrag waarvoor het zwembad l 2 maanden perjaar open kan zijn.
De heer Louwer vult aan dat het collegevoorstel en ook de preselltatie van vanavond vol staat met
olljuisthedell over het Coo-plan. Ergjammer. COO heeft aangeboden om nader uitleg te geven maar daar
is het college niet op ingegaan. Steeds weer worden er nietlwe eisen gesteld nooit is nadere info
gevraagd.
Over de lening van de gemeente: COO is in een zo vergevorderd stadium dat dat niet meer aan de orde is,
voor die 63, l mln. Vraag aan de wethouder: wordt de gemeente Oudewater in het plan van Ceifer
eigenaar van het zwembad?
De heer Boreel verwacht niet dat de onderllemers het hele zwembad kunnen Gnallcierell. Hoe denken zij
die 63,1 mln op te hoesten in geval het fout gaat binnen die zojaar?
4



Vergaderstukken raad en fora - 504

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 21

De heer Louwer meldt dat COO zelf het geld kan betrekken bij de BNG tegen dezelfde condities als de
gemeente.
De heer Boreel vraagt zich af welke rol de gemeente in dat geval nog heeft in de garalltstelling.
Dat begrijpt de heer Louwer ook niet. De gemeente zou in het Coo-plan zelf eigenaar van het zwembad
zijn el' eell velgoedillg betalen voor de expltlitatie. En als het fout gaat moet er een andere exploitant
gevonden worden. COO wil garant staan oln 20 jaar lang de exploitatie op zich te nemen.
De heer Boreel concludeeë dat COO zich vanaf het begin niet serieus genomen voelt door de gemeente,
hetgeen door de heer Louwer bevestigd wordt.
De heer Knol vraagt welke onjuistlledel) er in het collegevoorstel zaten.
De heer Louwer noemt als voorbeeld het plaatje van de bebouwing: dat komt uit het plan van Promad,
niet uit het Coo-plan. En de jaarlijkse bijdrage met de indexering is ook niet juist. COO wil graag een
combinatie met de sporthal dat zou ideaal zijn, ook i.v.m. energie. Maar er wordt geschreven dat COO de
r
sporthal in eigendom zou krijgen; dat is totaal niet aan de orde.
De heer Knol vraagt de wethouder oln ophelderillg. En misschien kan COO zaken nog eens op een rijtje
zetten. Wat verdienen de ollderllemers hieraan? Kan COO zorgen dat de meeropbrellgst tertlgvloeit naar
de gelneente?
De heer Louwer antwoordt dat de gemeente een zwembad krijgt voor 64, 1 Inln. Er is geen ander die dat
voor Statenland wil geven. Over het terugvloeiell van de meeropbrellgst: als er Ineeropbrellgst is, stort
COO dat terug. Doet de gemeente dat dan ook omgekeerd. COO heeft de gemeente voorgesteld om een
ESCO op te richten, een kleine ellergielllaatsclAappij want daar kun je mee verdienen; maar daar wilde het
college niet aan beginnen.
De heer Knol vraagt nog eens lAadrukkelijk of COO bereid is het zo transparant te doen dat het risico
voor de gemeente nul blijft en dat de lueel'opbrellgst terugkomt naar de gemeente.
De heer Louwer antwoordt dat het risico voor de gemeente nul is.
De heer Koffeman vindt het lastig om nu gecol|frolateerd te worden met zo'n illgrijpelade wijziging. Hij:
vraagt zich af of het college voldoende tijd heeft om, vt')ôr de raad over twee weken, dit prillcipiële
verschil in Gnanciering in kaart te brengen. Ten tweede vraagt hij infonnatie over de bebouwing van
Statelllalad, het bestelumilzgsplan dat daarbij hool't en de bijbellorelldEe procedures voor wijziging daarvan.
Dan nog een vraag over het bescllikbaar stellen van de grond: gaat het bij Ceifer alleen maar over het
Statenland besellikbaar stellen en in het concept van COO zowel het Statenland als de grond achter de
sporthal? Dat blijft ondtlidelijk.
Een ander punt is de staatssteull. Is daar sprake van of niet? Graag duidelijkheid daarover.
Nog een vraag, aan de wethouder: over de gemeentegarantie. Kan door COO een lening verkregen
worden van BNG met gemeentegarantie? Is dat nu een principieel versehil? Want een hypotheek is een
schuld maar met een gelneelltegaralltie loop je toch net zo'n groot risico?
>
Dan de opmerkillgelx dat het stuk vol staat met onjuistlledelz. Spreker denkt dat dat wel meevalt' dan moet
je niet zeggen dat je niet serieus genomen wordt. De wethouder heeft serieus gekeken naar de opties die
op tafel liggen en anders hoort de heer Koffeman het graag.
De heer Broere komt terug op de opmerking van de heer Louwer dat de ralldvoorwaarden niet kwamen;
dat is jammer. Dan: de heer Louwer refereert aan 75.000 bezoekers; waar komt dat getal vandaan? En kan
de heer Louwer in zijn berekening verwerken de grond die de gemeente kwijt is in Statenland en waar
COO bouw't in Noort Syde? En wat is COO te weten gekomen over de staatssteul)?
De heer Louwer stelt dat het stuk van COO klopt voor 99%. Die 75.000 is gebaseerd op het huidige
aantal bezoekers, d'oorberekend naar 12 maanden. Over de staatssteun: dat bleek gunstig te zijn in dit
gevals omdat de gemeente per natrekking de grond van het zwembad weer tertlgkreeg.
Mevrouw Van Wijk heeft een vraag aan de heer Koffeman. Aan de ene kant vindt hij twee weken wat
kort, maar aan de andere kant zegt hij tûdat de foutjes wel lneevallell''.
De heer Koffeman antwoordt dat er een pl'incipiële beleidsxvijziging wordt ingebracht door COO met
grote Gnanciële gevolgen, en dan is twee weken inderdaad erg kort om alle gevolgen goed af te wegen.
Hoewel spreker liever snel een besltlit zou nemen is het wellicht toch verstalldiger pas op de plaats te
k
ma en.
En die foutjes: de heer Louwer zei dat het collegevoorstel vol staat met olljuistlledell's daardoor voelde hij
zich niet serieus genomen. Maar wat hij noemde leek niet van doorslaggevende aard en dus is de term
iïniet serieus genomen'' niet op zijn plaats.
5
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Wethouder Vermeij bealltl?oordt de aan hem gestelde vragen. Het woord 4olljtlistlledell'' is gevallell
maar de wethouder vindt dat de gratis overdracht van de grond ollvoldoellde belicht is in de plannen. Dan
wordt het financieel voor de gemeente heel anders.
Leningen, garanties: of de gemeente het geld zelf leent, of COO leent het en de gemeente geeft een
gelneelltegaralntie af, dat is allebei risicovol en heeft invloed op het sseerstalldsvel'lnogel; van de
gemeente. Dat risico wil het college niet nemen.
Garanties: de ollderllelners zijn bereid garanties af te geven voor illvesterillg en exploitatie, maar de
gemeente heeft gevraagd om een ballkgaralltie. Dat geeft de gemeente zekerheid.
Er wordt gerefereerd aan de ozb. Reken je daarin niet rijk. In beide projeden zit dat, dat kun je tegen
elkaar wegstrepelz.
Randvoorwaardela van de gemeente: Er zijn diverse gesprekken geweest en er is info uitgewisseld. Meer
dan voldoende. De wethouder wilde de raad nog dit jaar een voorstel doen en daarom is I 5 juli als uiterste
datum voor de beoordelijlg genomen.
Wonillgbouw, het plaatje: COO baseert zijn plan op variant l c uit het rapport van Promad; en 4 Iagen is
ongeveer even hoog als E|-l-kap. Het is allebei een groot botlwvolume, maar er moet ruimte zijn om daar
kwaliteit te realiserell.
Procedures'. als de termijnen op z'n gunstigst verlopen is het project voorjaar 20 l 6 klaar, maar zit het
tegen (en dat geldt voor beide plannen) dan ben je zo een jaar Ianger bezig.
Beschikbaar stellen van de grond: is al genoemd.
Gemeentegaralltie in relatie tot het nieuwe voorstel van het consortium en het nieuw voorgestelde
Gnancieringslnodel.. COO wist dat l 5 juli de uiterste datum van inleveren was. Nu ligt er een nieuw
voorstel, met ook weer een risico voor de gemeente. Op deze en ook op de andere - meer financieel
getinte - vragen kolnt de wethouder scllriûelijk terug. Een verscllillenalzalyse met betrekking tot de
risico's incl de nieuwe informatie van COO (toezezeine).
Statel|land: daar heb je in beide plannen mee te maken. Uiteilzdelijk moet in beide plannen toetsing
plaatsvinden op basis van uitgesvel'kte plannen.
COO zegt dat hun plan voldoet aan de vereisten m.b.t. staatssteun. Dat heeft Ceifer ook uitgezocllt.
Conclusie is dat een collstructie, waarbij geen sprake is van staatssteun, in principe mogelijk is. DaI) is
belangrijk hoe je het plan in elkaar zet en de juiste volgorde van uitvoerillg, maar beide plannen kunnen
uitgewerkt worden in een construdie die de toets der kritiek m.b.t. staatssteun kan doorstaan.
De heer Koffeman vraagt of de gemeente dan niet een proces wegens staatssteulx hoeû te ve|achten.
Wethouder Vermeij antwoordt dat hij dat bij beide plannen risicovol vindt maar de globale toets, voor
onderzoek dat is gedaan, geeft aan dat de constructie in principe zal kunnen voldoen aan de vereisten met
betrekking tot de staatssteulz. Een uitennate belangrijk gebeuren. Voordat er echt stappen gezet gaan
worden moet er extern getoetst worden m.b.t. de vereisten voor staatssteun. Eventueel moet er een
olltbilldende voo|aarde|l opgenomen worden in de intentieverklaring. Maar het blijkt dat de constructie
zodanig kan zijn dat hij voldoet aan de vereisten.
Mevrouw Van Wijk vraagt de heer Louwer naar het resultaat van hun externe toetsing.
De heer Louwer zegt zwart op wit van de advocaat te hebben dat staatssteun niet aan de orde is, waarop
wethouder Vermeij reageert met de opmerking dat de gemeente gaat over het plan en niemand anders.
De wethouder vervolgt zijn beantwoording. De heer Broere heeft nog een vraag gesteld m.b.t.
colnmullicerel: over de informatie en de ralldvoorwaarden. Er zijn diverse gesprekken geweest en stukken
gewisseld, Het consortium heeft ook wel degelijk nxeegedacllt.
De heer Louwer wijst erop dat in het plan van Ceifer het risico bestaat dat de eigeladomsstichtillg omvalt.
Dan is er geen zwembad meer, en geen garantie.
Wethouder Vermeij antwoordt dat dat bij de uitwerking van de intentieovereellkomst en de planning
tussen de gemeente en de illvesteerders op alle punten sluitend en voldoende vastgelegd moet worden.
De heer Louwer vindt het jammer dat het college van COO een bankgaralatie vraagt en van andere partij
niets.
De heer Boreel vraagt waar is vastgelegd dat de grond in het plan Ceifer voor marktconforlne prijs wordt
overgedragela. De heer Broere zegt dat dat in een van de bijlagen staat.
De heer Boreel stelt vast dat het college het Coo-plan nog steeds risicovol vindt, ondanks alle garanties
van de onderllelners. Een bal|kgarantie is een erg onhandig en duur instrument om de risico's af te
dekken: een rente van 3% kost f! 1 80.000. Dat is zonde van het geld, Vindt de wethouder een bankgarantie
dan meer waard dan die tien ollderllelners?
6
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Wethouder Vermeij antwoordt dat het niet gaat oln de kosten, maar om de garantie.
De heer Boreel is benieuwd wie het zwembad gaat bouwen, en de volgorde. Ook vindt hij het vervelend
dat er informatie is aclltergehotldell. Het argument was dat er nog geen duidelijklpeid was o-ver staatssteul),
maar de wethouder wist in 201 3 al dat daar geen sprake van zou zijn. Waarom heeû de raad dat dan niet
eerder gehoord?
Wethouder Vermeij antwoordt dat erin 20 1 3 een ander college zat. Maar dat is niet zo relevant, het gaat
om staatssteula en de beoordelillg van de deGnitieve planllel),
Voorts vindt de heer Boreel dat de deadline van 1 5 juli niet zo hard gehanteerd had moeten worden. Dat
kan het college niet maken, bij een voorstel dat gedragen wordt door zoveel ondernelners. En dan de
i|ltentieverklarilag: is die er nu wel of niet? Want zo niet, dan is die aceotllltalltsverklarillg niets waard.
De wethouder antwoordt dat er geen illtelltieverklaring is tussen Ceifer en de gemeente. Die verklaring
verwijst naar het plan en het initiatief van Ceifer, en de accotlntalatsverklarillg zegt dat de illvesteerder de
risico's kan dragen. Er ziin geen andere afspraken gemaakt naast die accotlntantsverklaring.
De heer Boreel haalt aan dat de heer Louwer zei dat de gemeente in plan Ceifer geen eigenaar is van het
zwembad, niet van de grond, en ook geen garantie heeft op de exploitatie. Klopt dat?
De wethouder antwoordt dat dat laatste klopt. Maar ook van COO Iigt er een voorstel oln het op bepaalde
wijze te doen maar dat wil niet zeggen dat het college daarmee akkoord gaat.
De heer Boreel wijst erop dat de gemeente binnen dit voorstel nog geen zekerheid heeû dat die
exploitatie gedekt is. Dan kan de raad ook geen besluit nemen. Het is zo belangrijk of die exploitatie
gedekt is in het voorstel. Dat had allang bekend moeten zijn.
Wethouder Vermeij zegt dat dat in het vervol|raject nader uitgewerkt gaat worden.
Mevrouw Van Wijk vraagt of het de wethouder gaat oln een principiële uitspraak van de raad zonder
ollderbouwing, welk soort zwelnbad de raad kiest.
Volgens de wethouder staat de oladerbouwillg in het voorstel.
De heer Knol vindt dat er nog veel ollduidelijklleden zijn. Het lijkt Ilem beter meer tijd te nemen voor de
besluitvorluillg. Ook moeten de gegevens vergelijkbaar zijn, om goede besluiten te kunnen nemen.
Ook de heer Koffeman is er voorstalàder van om het besluit naar een volgende cyclus door te schuiven.
De voorzitter wijst erop dat het aan de raad is om daarover te beslissen.
De heer Louwer vraagt de wethouder of hij denkt eisen te kunnen stellen aan de exploitatie van een
zwembad waarvan de gemeente niet de eigenaar is. Ten tweede wijst hij erop dat in het plan Ceifer niet
betaald wordt voor de grond maar in het Coo-plan wel, en dat in dat Coo-plan de gemeente bovendien
eigenaar wordt van een zwembad van 64 1 mln.
De heer Papendorp laat weten dat COO nooit een deadline van de gemeente heeû doorgekregell. De
datum van l 5 juli was niet bekend. Daarnaast is aan COO verklaard dat de Provincie Oudewater niet zal
toestaan om een Iening van f3 mln aan te gaan; COO heeft vervolgens zelf contact gezocht met de
Provincie om dat probleem te tackelen want een bankgaralxtie is weggooien van (zwemlgeld. De
Provincie heeû schriûelijk laten weten dat Oudewater wél geld kan lenen voor dit initiatiet-. En, zo stelde
men, mocht Oudewater het niet willen, dan kan zelfs COO onder N'oonvaarden het bedrag tegen dezelfde
lage rente lenen. Dat heeft COO aan het college laten weten, zij het na 1 5 juli maar dat kon niet anders. Er
zijn dus 2 mogelijkheden die beide leiden tot een laagrente lening. In de brief van 1 2 juni heeft COO
duidelijk aangegeven een garantieovereenkomst te willen aangaan.
De grondoverdracllt voor niets: dat is niet zo in plan-COO, er gaat letterlijk 64 1 mln naar de gemeente.
COO bouqvt 3 hoog + kap, en dat plaatje komt uit het rappol-t van IOB; het echte wollillgbouwplaatje van
COO stond in de adve|entie in de Ilsselbode en dat is heel anders.
COO heeû voor f I l .000 een toetsing laten doen over staatssteun en aallbestedingsrecht en kan een
accountal|tsverklarilxg laten opstellen om garanties af te geven.
Wethouder Vermeij zegt dat hem ambtelijk verzekerd is dat de brief over de deadline van 1 5 juli ook
naar COO is verzonden. Volgens de heer Louwer is die brief nooit aangekolnel).
De voorzitter vraagt of andere aanwezigen nog willen inspreken. Er zijn geen andere illsprekers.
Het collegevoorstel wordt een BESPREEKSTUK in de raad.
,% C H O R S I N G, waarin het merendeel van het publiek de zaal verlaat.
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4. Krediet herzienine speelvoorzienineen Klein Hekendorp
Mw. Van Druten is bewoller, en laat weten dat olnwollelldelz dit een goed plan vinden. Zeker voor het
zwarte veldje is het een verbetel'ing van de wijk. De çgele speeltuin' is erg geliefd, fiin als hij behouden
kan worden. Wel zouden de bewoners graag nog een schommel Nvillell; die wens worèt aml de leden van
het forum lneegegevell.
Op de technische vragen van de foru|llleden worden de volgende antwoorden gegeven door wethouder
Vermeij c.q. burgemeester Verhoeve, hierbij ondersteund door ambtenaar de heer Trommelen.
- itsubsidie van HDSR wordt niet aallgevraagd om vertraging van werkzaamlzedel) te voork'omen'':
HDSR heef't jaarlijlks een bepaald btldget voor subsidie aan ontw'ikkelingeii m.b.t. v'el'betel'iltg stedelijk
water. Natuurs'rielldelijke oevers kunnen mogelijk in aanmerking komen voor die subsidie. HDSR doet
dat echter niet met terugwerkende kracht. Bovendien wordt de aanvraag beoordeeld dus is er kans dat de
subsidie niet wordt toegekend. Met het oog op de ambtelijke salnenvoeging van l januari is het streven
om op l januari dit projed te hebben afgerond, en het niet - voor een bedrag van 62000 - te vertragen.
Het is prettig als het project kan worden afgerond door ambtenaren uit de Oudewaterse organisatie die de
gesclaiedenis kennen.
- ûtspeelvoorziening op 2 plekken betekent minder speelmogelijklzeden dan op I plek'': op het zwarte
veldje en de Dijkgl'aa|aall komen toestellen te staan die, aan elkaar geknoopt (en dus op 1 plek), meer
speelmogelijklleden bieden dan wanneer ze los van elkaar worden opgesteld.
- ûtHan|ongerel) zwarte veldje'': ook de bewoners van de wijk hebben aandacht gevraagd voor dit
probleem. Het zwarte veldje is een populaire hangplek, zit standaard in de route van politie en BOA en
levert regelmatig klachten op.
- ûtWaarom zijn de scholen Klavertje 4 en Jozefsclaool hier niet bij betrokken, zij hebben immers maar
beperkte speelplekk'ell'': eilld vorig iaar is een technisch plan van aanpak opgesteld voor deze illriclltillg.
De behoefte van de scholen is daarbuiten gelaten lnaar de scholen zijn op verschil lende manieren hierop
geattelAdeerd,
De lleer Boreel venvijst naar het coalitieakkoord en verzoekt om in dit soort situaties betrokkenell er
meer actiqf voor uit te nodigen. Wethouder Vermeij zegt dat dat met alle plannen na de verkiezillgen
steeds is gebeurd. Volgens burgemeester Verhoeve is er wel degelijk contact geweest met de scholen,
tijdens het vorige college, vanwege klachten dat schoolkinderela speelden in de wijk en ook op het zwarte
veldje, Bewoners vonden echter dat het sclloolplein voor hen de aangewezen plek om te spelen is.
Het collegevoorstel wordt een HAMERSTUK in de raad.
5. Ter inzaue Iieeende stukken en mededelinten
Er ziin geen vragen over de ter inzage liggende stukken.
Mededeling burgemeester Verltoeve inzake JOP
Eind april waren erjongeren in de raad die vroegen om een JOP. Wat daarbij meespeelde waren zaken als
kosten, bestelnmil|gsplala en locatie. Een JOP valt onder straatmeubilair, dus er is geen
besteynlningsplann'ijziging nodig en het is vergtlllnillgsvrij. De kosten vallen relatief mee: 67.000.
I-ocatie: afdeling Ruimte heeft een risicoscan gemaakt en omgeving van Touwslag, in de buurt van
Tjonkie, gekozen als geschikte plek. Met de beheerders van de spo|hallen heeû de burgemeester nu een
afspraak gepland om hierover met hen in gesprek te gaan. Touwslag was een van de Iocaties die door de
jongeren zelf was voorgesteld. Ze verbliiven daar nu ook al.
6. Geleaenheid tot het stellen van vraeen aan de po|efeuillehouders
De heer Boreel had nog vragen over het zwembad aan Ceifer. Hij stuurt ze schriûeljk na.
De heer Boere had veel vragen aan Ceifer. Vedegenwoordigers waren wel in de zaal, maar kwamen niet
naar voren. Jalnmer. De voorzitter coneludeeë dat dat hun eigen keus was. Ze waren niet verplicht om in
te spreken maar het forum had hen wel vragen kunnen stellen, Hij stelt voor dat in het presidiuln te
bespreken.
8
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7. Sluitinz
De voorzitter sluit de vergaderillg om 23 .00 uur en bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng.
. '' '- /olzgewijzigd vastgesteld in de openbare vel'gadel'illg van het forum Salnelxlevillg/Rt|ilnte van
24 november 20 1 4.
De griffier,
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Toezezeinzen van het colleee:
1 . wethouder Vermeij zegt toe op een half ,44 nog eens alle Gnanciën van beide plallnen helder en
duidelijk naast elkaar te zetten;
2. wethouder Vermeij zegt toe om de verscllillen in risico van beide plannen (Ceifer en COO) nog eens
kort op papier te zetten, inclusief een reactie op de nieuwe informatie van COO betreffende het zelf
aangaan van een lening bij de BNG.
Bijlagen, genummerd 1 tot en met 6.
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Oudewater, dinsdag 14 oktober 2014
Aan het College van Burgemeester en Wethouders, raadsleden en leden van het Forum
Samenleving / Ruimte van de gemeente Oudewater,
In april 2008 werd de combibaan van onze vereniging op het Statenland geopend. De bouw
van dezé baan was en is nog steeds een uniek project dat tot stand kwam dankzij een unieke
samenwerking tussen het bedrijfsleven, de gemeente Oudewater, enkele Iokale stichtingen
en onze vereniging. Hierbij willen wij ook ùadrukkelijk onze Ieden noemen, die duizenden
uren aan vrijwilligerswerkzaamheden hebben verricht. Dit niqt alleen in 2008, maar ook in
de periode tot nu. Zo is deze zomer een nieuwe kleedruimte gebouwd en al eerder werd een
hypermodern juryhuis geplaatst. Dit alles gefinancierd vanuit eigen middelen.
Onze baan heeû zich in de Ioop der jaren ontwikkeld ïot een topsportaccommodatie. Deze
zomer werd nog de finale van de Iandelijke baancompetitie inlineskaten in Oudewater
gehouden. Bij deze wedstrijden verschijnt de complete nationale top aan de start, dit
inclusief tal, van Europese kampioenen en wereldkampioenen. Zo is Olympisch
schaatjkampioen Michel Mulder een graag geziene gast in Oudewater. Ook wordt onze baan
gebruikt door topteams uit de regio.
Landelijk gezien is SVO een club die als voorbeeld voor andere verenigingen dient. Zo
verzorgde onze club al driemaal een presentatie op de jaarlijkse KNsB-verenigingsdag en de
club heeft al vele malen andere verenigingen en gemeentes ontvangen om hen te
informeren over onze baan en de wijze waarop onze club is georganiseerd.
Oudewater kan er dus trots op zijn om zo'n prachtige baan en vereniging binnen haar
gemeentegrenzen te hebben!
Schaats- en Skeelervereniging Oudewater
Meer dan 480 families en individuele leden zijn lid van onze vereniging. Onze club telt zo'n
300 actieve schaatsers en inlineskaters. Onder hen een enkele topspo|ers, veel andere
leden behoren tot de regionale top. Op Nederlandse Kampioenschappen bqhaalde SVO
zowel bij het schaatsen als bij het inlineskaten meerdere podiumplaatsen.
Als club zijn wij er overigens niet alleen voor wedstrijdspo|ers, maar wij bieden ook
trainingen aan voor recreatief gerichte sporters en voor kinderen. zo rijdt er Iedere
zaterdagavond een bus met bijna zeventig kinderen naar Utrecht, waar SVO schaatslessen
verzorgt. .
Een aanzienlijk deel van deze Svo-sporters traint één of meerdere keren per week op onze
prachtige baan op het Statenland of rijdt er wedstrijden.
Onze reactie
Onlangs is ons bestuur door wethouder Vermeij iù kennis gesteld van de 'Keuze
ontwikkelingsvariant zwemvoorziening', Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid, zoals
verwoord in ons beleidsplan 2014-2018, juichen wij het toe dat het College voornemens is
om een zwemvoorziening in Oudewater in stand te houden. Dat het de voorkeur van het
College geniet om het terrein van SVO in dit plan te betàekken heeft ons verrast. Dit mede
gezien het feit dat onze vereniging al meerdere keren bij de gemeente Oudewater, zo ook in
dit forum, heeft aangegeven dat wij ons terrein juist graag willen uitbreiden richting het
onlangs weer in gebruik jenomen campingterrein. Tot op heden is hier zowel vanuit het
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College als vanuit de Iokale politieke partijen nauwelijks of niet op gereageerd.
De mogelijke bouw van woningen en een zwembad op het huidige Svo-terrein is, zoals u
begrijpt, zeer ingrijpend voor onze vereniging. Wij willen hierbij benadrukken dat SVO tot
2032 Recht van Opstal heeft op het terrein waar onze baan Iigt. Desondanks is SVO bereid
om in overleg te gaan met de gemeente Oudewater om te praten over een eventuele
verhuizing. Op voorhand geven wij aan dat bij een verhuizing naar eeù Iocatie elders in
Oudewater geen buitepsporig beroep kan worden gedaan op onze vrijwilligers. Zowel in de
huidige als in de voorgestelde nieuwe situatie is uitbreiding van ons terrein essentiqel om
onze sporters en topsporters ook in de toekomst te kunnen faciliteren. De sfeerimpressies in
Bijlage 8 passen hier in dat kader volstrekt niet bij. Tot slot willen wij opmerken dat een
kerhuizing niet mag leiden tot een pauze in onze activiteiten. Als we gaan verhuizen is dat
gelijk naar de nieuw ingerichte woning.
Als het terrein van SVO niet wordt betrokken bij de bouw van een nieuw zwembad en de
realisatie van woningbouw dan is het bij de inrichting van het te bebouweri terrein van groot
belang dat er rekening wordt gehouden met de activiteiten van SVO. Zo wordt er bij
trainingen en wedstrij,den gebruik gemaakt van kunstlicht en bij wedstrijden is het gebruik
van de geluidsinstallatie onontbeerlijk, Dit zijn slechts enkele voorbeelden die tonen dat een
goed overleg tussen betrokken partijen van groot belang is.
Over de verdere voorwaarden gaat SVO graag in gesprek met de gemeente Oudewater èn
met de Iokale politiek. Om hiertoe een aanzet te geven nodigen wij u van harte uit om eens
een kijkje te komen nemen op onze baan. Het initiatief is aan u l
Met vriendelijke groet namens het bestuur van Schaats- en Skeelervereniging Oudewater,
Tom Streng
Voorzitter SVO
www.svopudewater.nl
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Gtjt-mtcpr 2-
lk wil graag met u even een stapje terug zetten in de tijd. Zo'n 4 jaar geleden
dreigde het buitenbad gesloten te worden doordat gemeente Oudewater
destijds de zeer hoge kosten van het buitenbad meer dan zat was. De jaarlijkse
kosten Iagen tussen de 2,5 tot 3 honderd duizend euro kosten voor een
buitenbad dat nog geen 5 maanden open was.
Voor jan Hoogenboom en mij was dat goede reden om te onderzoeken of wij
niet een binnenbad konden realiseren met hulp van OZV, vrijwilligers en Iokale
ond.ernemers. Doel was een bad waar de vele Oudewaterse zwemliefhebbers
het hele jaar kunnen zwemmen tèrwijl ook een forje bezuiniging voor
Oudewater kon worden behaald en al snel bleek dat dat zeer goed mogelijk
WaS.
Ik heb de indruk dat in deze hele discussie de kern een beetje naar de
achtergrond is verschoven. In eerdere bijeenkomsten met de gemeenteraad is
het al genoemd maar graag wil ik dat hier nogmaals noemen waarom we een
overdekt bad willen:
Zwemmen is de imeest beoefende sport in Nederland, het is geschikt voor alle
Ieeftijden, het is gezond voor Iichaam en geest en verhoogd veiligheid in eep
waterrijk gebied. Deze hoge animo voor zwemmen geldt ook zeker voor
Oudewater getuige de vele bezoekers in het zwembad, handtekeningen en
steunbetuigingen die wij via onze website hebben binnen gekregen.
Uit onderzoek bij de KNZB blijkt dat doelgroep zwemmen duidelijk in de Iift zit
terwijl het recreatieve zwemmen juist een dalende trend Iaat zien. Dit is ook de
reden dat buitenbaden in hard tempo aan het verdwijnen zijn.
Dat de vraag naar badwater voor doelgroepen in de winter groot is merken wij
als OZV al jaren. Het is nagenoeg onmogelijk om in de avonduren ergens in de
buurt badwater te huren; alle baden zitten bomvol.
Het college stelt echter een sterk verkleind buitenbad voor. Ik ben bang dat dît
voorgestelde badje maar heel weinig doelgroepen zal trekken. Zo is het bv
onduidelijk of er uberhaupt zwemles gegeven kàn worden. Voor zwemles is een
ondiep gedeelte nodig terwijl de banentrekkers en waterpoloers daar nu weer
niet op zitten te wachten.
Verder is de oppervlakte van het voorgestelde bad meer dan de helft kleiner
dan wij nu hebben. Met een buitenbad kies je voor die recreatieve mooi weer
zwemmers maar die zullen er op een mooie zomerdag bij Iange na niet in
passen. Waar moeten al die kinderen dan heen? In de grote gracht of de Ijssel
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zwemmen misschien? lk vraag mij dan ook af voor wie dit minibad eigenlijk
gebouwd wordt?
In ieder geval niet voor de 200 OZV-ers die jaarlijks zo'n 15.000 keer een
zwembad bezoeken. Wij zullen komende jaren moeten doorgaan met het
wegbrengen van f 30.000 naar buurgemeenten om daar te mogen zwemmen.
OZV viert volgend jaar haar 75 jarig jubileum en we zijn daarmee een van de
oudste clubs van oudewater. Ik vrees echter dat met het voorstel dat nu op
tafel Iigt, het tekort aan badwater OZV spoedig zal opbreken en ons jubileum
volgend jaar de Iaatste zal zijn.
Geachte Leden gemeenteraad jullie dragen een grote verantwoordelijkheid.
Jullie hebben het vertrouwen van de inwoners van oudewater gekregen om zo
goed mogelijk hun belang en geen enkel ander belang te behartigen. In de
raadsvergadering van juli 2013 is gesteld dat de overdekte variant de voorkeur
verdient. Er Iigt nu een heel concreet plan van het COO dat voldoet aan
nagenoeg alle eisen van betrokken partijen.
Het wordt tijd om eindelijk eens daad bij woord te voegen en dus uw steun te
geveh aan dit prachtige plan!
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Stichtîng Beheer Zwemàad Oudewater
Forum, 14-10-2014
De stichting SBZO is 2 jaar geleden gestart ons Statenbad te gaan
exploiteren met een zeer heldere doelstelling. We overbruggen voor 2
jaar, onder het voorbehoud dat er zicht is op de realisatie van een
overdekte zwemvoorziening.
Groot risico genomen, 1 1 man, positief aan de slag, en succesvol,
zwembad ziet er uit als nooit te voren en al het achterstallig onderhoud
van vorige beheerder weggewerkt. Tevreden bezoekers en de afgelopen
jaren het aantal zwemmers met bijna 50 % toegenomen, ruim 33,000
bezoekers per jaar. Kortom, zwemmen Ieeft |cht in Oudewater, mede
dankzij uw vertrouwen in ons als SBZO.
SBZO steunt het plan van het COO, en begrijpt de gemeentelijke
financiële discussiepunten maar vindt het ongelofelijk dat we voor iets
meer geld: een kleine ç 25.800,- per jaar, niet de gelegenheid
aanpakken om het plan van COO eeh kans te geven. T6tale kosten
blijven ruim onder de jaarlijkse gemeente bijdrage van afgelopen jaren.
Er wordt de gemeenschap een Top Mercedes geboden voor de prijs van
een Fiatje 500.
10 Oudewaterse ondernemers steken hun nek uit gesteund door
!
personen met financiële draagkracht, die bereid zljn de gemeenschap te
ontlasten.
Nieuwe tijd, nieuwe kansen, Oudewater is uniek, ook en juist na 750
jaar.
Met ondernemers en vrijwilligers die samen van aanpakken houden, dat
onderscheidt ons van de rest van Nederland, koester en beloon die
Oudewaterse mentaliteit.
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Het plan Ceifer: Door de zeer slechte en ontoereikende onderbouwing
zegt qen ondefinieerbaar gevoel in mij:
Als het plan van Ceifer wordt gevolgd dan is explEoitatie niet
gegarandeerd en naar ik verwacht niet realiseerbaar',
Dan wordt het bad gesloten, wellicht helemaal geen zwemvoorzienihg
meer? Komt er woningbouw en is de kans op een overdekte
zwemliocatie met alles erop en eraan niet meer aan de orde.
Kortom, geen goed ''onderbuik'' gevoel.
Namens alle bestuurders van SBZO vragen wij u dus met klem:
Gèef het COO d'e kans een overdekte zwemvoorzi,ening met buitenbad
te realiseren, en |oek gezamenlijk de oplossingen die er Iiggen, echt een
uitzonderlijk mooie kans, ''inkoppedjëe'' zouden wij willen zeggen.
(noot: aan wethouder Vermeij çde door mij aangeboden sleutel past echt en alleen op de overdekte
zwemvoorziening'').
Als Raad toont u politieke durï en dat past bij onze Oudewaterse cultuur,
zeker in een jaar waarbij Oudewater haar 750 jarig bestaan vied.
U schrijft geschiedenis en bent uw tijd vooruit!
Mijn collegà Peter de it zal u nu namens SBZO de financiële kaders
schetsen van de twee plannen die voorliggen en dat zal u nog meer
overtuigen dat onze oproep oprecht en zeer realistisch is.
Dank voor uw aandacht en wij rekenen op uw positieve beslluitvormihg !!
Namens SBZO, Pim van Baaren
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Forumavond 14-10-2014
Zoals door Pim aangegeven heb ik mij verdiept in de financiële onderbouwing
van de plannen, maar ook heb ik het voorstel met de aangeleverde plannen
verder beoordeeld. Hiertoe hebben we een overzicht gemaakt, welke Fred van
Schaik u straks zal uitreiken. Als ik kijk naar de financiële cijfers kom ik
uiteindelijk tot de conclusie dat in het voorstel gemeten wordt met twee
maten. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Ter onderbouwing van dit standpunt
heb ik enkele punten op een rij gezet.
Exotoitatie ner iaar.
In het voorstel wordt een bedrag van |2 191.125 als jaarlijkse kostçn genoemd
voor het plan Consortium en een bedrag van f 125.000 voor plan Ceifer. Het
bedrag van het plan consortium is niet juist. Het plan van het consortium vraagt
een jaarlijkse bijdrage van |2 150.800. In het voorstel wordt dit bedrag
, '
gel'ndexeerd over 20 jaar. Als men niet wil meten met twee maten dan of
allebei indexeren of geen. Nu wordt het plan COO ge'l'ndexeerd en plan Ceifer
niet.
Garantiestelling exploitatie.
Het consortium heeft middels haar investeerders een garantiç afgegeven voor
de exploitatie voor het zwembad voor een periode van 20 jaar. Bij ceifer is er
geen garantie afgegeven. Wel wordt er verwezen naar een
accountantsverklaring. Deze verklaring houdt alleen in dat de investeerder
voldoende solvabel en Iiquide is voor de realisatie van een
zwembadvoorziening met woningbouw. Dus geen garantie voor een zojarige
exploitatie. Het risico is niet de bouw, maar de Iangdurige exploitatie van het
zwembad. Daarnaast wordt er verwezen naar een intentieverklaring. Deze
kennen wij niet. Wat is de inhoud hierkan?
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Legeskosten
In het plan van het consortium wordt er voor de bouw van de woningen
Iegeskosten en bestemmingswijzingskosten betaald aan de gemeente. Dit is
ook Iogisch, daar de gemeente hiervoor kosten maakt. In het plan van Ceifer
wordt er geen Iegeskosten en bestemmingswijzigingskosten aan de gemeente
betaald. Uit betrouwbare bron heb ik begrepen dat de gemeente hierdoor circa
f 250.000 opbrengst misloopt. Dit is 10 jaar het verschil in exploitatiebijdrage
van de twee voorstellen.
Onderbouwlnc exnloitatiebearotincen
De begroting van het Consortium wordt door de Wethouder getoetst aan de
begrotingen van Optisport. Deze Optisport kende de plannen van het
energi,ezuinige Zwembad niet en zij beheerde het huidige zwembad voor een
bedrag van 2* waarvoor SBZO dit doet. Wij als SBZO en OZV hçbben de
begroting Consortium getoetst en staan er achter. Ook de personeelskosten
zijn onderbouwd en zijn realiseerbaar.
Ceifer heeft haar begroting gebaseerd op de opbrengsten van Optisport plus
Eiber. U geeft geen opmerkingen ten aanzien hiervan. Wij hebben wel enkele
opmerkingen en wel als volgt:
Opbrengst abonnementen wordt begroot op f 65.000. Gezien de omvang van
het bad zal er geen doelgroep zwemmen mogelijk zijn. Bij ons huidig grote bad
met grote Iigweide realiseren wij f 40,000 opbrengst abonnementen en f
20.000 Iosje verkoop. Bij een kleiner bad zal de abonnementenopbrengst sterk
dalen en de Iosse verkoop nog sterker, daar het bad te klein is voor de
gewenste aantallen.
Daarnaast zijn in de begroting van Ceifer de onderhoudskosten te Iaag
ingeschat. Deze kosten dienen minimaal het drievoudige te zijn. Derhalve
minder opbrengsten en meer kosten Ieidt tot een door ons gecalcaleerd verlies
plan Ceifer van circa f 20.000 per jaar. Dan zie ik de kosten v' oor periodieke
controle van zwembadwater nog niet eens terug in de begroting.
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Wat kriicen we nu?
Als ik de plannen naast elkaar Ieg, krijgen we bij het coqsortium een binnen- en
buitenbad, buitenligweide, beweegbare bodem, tribunes en kleedruimtes. Het
bad heeft eveneens het voordeel dat het bad binnen de wettelijke afstand van
i i nde 200m kan worden gerealiseerd.
won ngen, z j ,
Bij het plan Ceifer is alleen de afmeting van het buitenbad bekend. Deze
afmeting is kleiner dan bij het plan van het Consortium. Is de combinatie van
zwemlessen, vrij zwemmen, waterpolo nog mogelijk? Het antwoord kan haast
niet anders zijn dan nee.
Op een warme zomerdag komen er 1100 bezoekers. Als men de beschikbare
ruimte van een zwemmer (dus niet van de aanwezigen) in het zwembad
toerekent. Is dit als volgt: in het huidige bad 2,5 m2, het p'Ian Consortium
2,36m2 en bij het plan Ceifer 1m2. Ook u kunt zich hierbij voorstellen dat
zwemmen, waarbij u 1 m2 ruimte hebt, niet mogelijk is. Dit Ieidt tot minder
bezoekers bij plan Ceifer en dus ook minder opbrengsten.
Het consortium maakt duidelijk dat alleen de grond van de woningbouw hun
eigendom wordt. Het overige blijft van de gemeente. Hoe zit dat bij het plan
Ceifer, dit wordt niet vermeld.
Tot slot
Aan de hand van het voorstel kom ik tot twee conclusies.
Tqn eerste dat de jaarlijkse exploitatiekosten, rekeninghoudEende met de
opbrengst Iegeskosten, in beide plannen gelijk zijn.
Ten tweede dat het voorstel van het consortium uitgewerkt is, waarbij veel
vragen zijn beantwoord. Het plan Ceifer is een algemeen plan zonder
gedetailleerde inhoud en er wordt verwezen naar een voorbeeldplan.
Namens SBZO, 14-10-2014
Peter de Wit
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5
HUIDIGE SITUATIE 'ONS STATENBAD'
Kosten: f 34.ûû0,- per maand (| 170k per jaar)
(5 maanden open)
TOTAAL 950 M2
COLLEGEVOORSTEL (PLAN CEIFER)
BUITENBAD (5 maanden open)
Kosten: f 25.ûû0,- per maahd (C 1251( per jaar)
PLAN COO
BINNENBAD (12 maanden open) +
Kosten: f 12,583,- per maand (f 151k pér jaar)
BUITENBAD (:1: 5 maanden open)
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Aandatht voor kosten, verlaagt de kwaliteit.
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