
 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad 

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Datum: 9 februari 2018 

Onderwerp: toezeggingen over raadsvoorstel ’exploitatie Het Run 2018 

informatievergadering Samenleving 1 februari 2018 

Doel: informeren 

Aanleiding: toezeggingen  

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel in de informatievergadering Samenleving over de 

exploitatie van Het Run in 2018 (hierna te noemen raadsvoorstel) zijn vragen gesteld en hierover zijn 

toezeggingen gedaan door de portefeuillehouder. Daarbij gaat het om vragen over de 

onderhoudskosten, de financiële paragraaf van het raadsvoorstel en mogelijkheden voor wat betreft 

de aanbesteding. Ook is gevraagd om inzage in de vervolgstappen die worden gezet om Het Run in 

2018 open te houden, de opties die nog voorhanden zijn en onze voorkeur daarbij.   

 

Informatie 

 

Toezeggingen en onze reactie daarop  

 

1) Portefeuillehouder zegt toe dat hij een voor de raadsvergadering met een (globaal) stappenplan 

komt voor de komende maanden; 

2) Portefeuillehouder komt voor de raadsvergadering met een memo/ overzicht van opties waar de 

raad uit kan kiezen m.b.t. zwembad Het Run alsmede de voorkeur van het college; 

3) Portefeuillehouder gaat met de partijen die zich gemeld hebben voor de exploitatie van Het Run in 

gesprek. De raad wordt hierover geïnformeerd. 

 

Op 7 november 2017 vergaderde u over de ontstane situatie rondom Het Run / Stichting N-Joy 

(hierna: N-Joy). De portefeuillehouder is toen gevraagd in gesprek te gaan met N-Joy om te kijken 

naar mogelijke oplossingen. Ook is de intentie uitgesproken Het Run open te houden, bij voorkeur al 

in 2018. Om snel zeggenschap te kunnen krijgen over het zwembad is eind november besloten de 

erfpacht op te zeggen1. Naast het verkrijgen van zeggenschap is het beschikbaar stellen van krediet 

essentieel voor het kunnen openstellen van Het Run in 2018. In het raadsvoorstel wordt dan ook 

gevraagd om een krediet van € 150.000. In dit voorstel worden vier opties genoemd die in hoofdlijnen 

nog steeds van toepassing zijn.  

 

Voor wat betreft de situatie van N-Joy is gekeken naar mogelijkheden om N-Joy een rol te laten 

spelen in de exploitatie voor 2018. Deze mogelijkheid is er door het sluiten van een 

samenwerkingsovereenkomst. Hoe een dergelijke overeenkomst eruit zou  zien en of er überhaupt 

overeenstemming zou worden bereikt, was op het moment van aanbieden van het raadsvoorstel 

onzeker. Dat is het op dit moment nog steeds. De reden hiervoor is dat N-Joy inmiddels failliet is 

verklaard en de curator is begonnen met het afwerken van het faillissement. Hierdoor kan met de 

stichting geen overeenkomst  worden afgesloten. Het maximaal haalbare is een samenwerking met 

’de jongens van N-Joy’ onder regie van het gemeentelijke sportbedrijf.  

 

Er zijn inmiddels contacten geweest met andere potentiële kandidaten waaruit is gebleken dat er 

mogelijkheden zijn om de exploitatie van Het Run voor één seizoen in de markt te zetten.  

                                                      
1 U bent hierover op 29 november 2017 geïnformeerd met een memo.  



 

Om een zo optimaal mogelijk resultaat te krijgen voor 2018 gaat onze voorkeur dan ook uit naar een 

onderhandse aanbesteding.  

 

Bij de behandeling van het raadsvoorstel is de portefeuillehouder gevraagd een stappenplan aan te 

leveren voor de komende maanden. Het doel hiervan is inzage te krijgen in de wijze waarop Het Run 

voor 2018 open kan blijven. Op hoofdlijnen ziet een dergelijk stappenplan er voor ons als volgt uit: 

 tot 20 februari a.s. zijn gesprekken ingepland met geïnteresseerde partijen  voor de exploitatie 

van Het Run in 2018; 

 voor uw vergadering van 20 februari a.s. staat het raadsvoorstel over Het Run geagendeerd. 

Hierin wordt voorgesteld een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de 

openstelling in 2018; 

 uiterlijk op 6 maart a.s. stellen wij een aanbestedingsdocument vast waarop geïnteresseerde 

partijen een aanbieding kunnen doen. De voorkeur gaat hierbij uit naar een meervoudige 

(minimaal twee partijen) onderhandse aanbesteding; 

 partijen krijgen vervolgens drie weken de tijd een aanbieding in te dienen waardoor er eind 

maart 2018 kan worden gegund; 

 na de gunning worden concrete afspraken gemaakt over de benodigde opstarttijd en de 

datum waarop Het Run wordt opengesteld voor publiek; 

Zoals in het raadsvoorstel al is aangegeven, wordt parallel aan deze stappen gewerkt aan een 

raadsvoorstel over de aanbesteding van Het Run voor 2019 en verder. 

 

4) Portefeuillehouder zegt toe om voor de raadsvergadering uit te zoeken of het qua tijdspanne 

haalbaar is om een onderhandse aanbesteding op te starten. 

Zoals hiervoor is aangegeven, is het mogelijk om een onderhandse aanbesteding te doen. Hiervoor 

zal een aanbestedingsdocument moeten worden opgesteld waarin de eisen/randvoorwaarden staan 

waaraan het aanbod / inschrijving van de partijen moet voldoen. Ook moet in het 

aanbestedingsdocument worden opgenomen op basis van welke criteria de inschrijving wordt 

beoordeeld. Tot slot moet rekening gehouden worden met een reële inschrijvingstermijn. Bij dit soort 

aanbestedingen is sprake van een minimale doorlooptijd van 21 dagen.  

 

5) Portefeuillehouder zegt toe om voor de raadsvergadering de onderhoudskosten van Het Run aan 

de raad toe te zenden. 

We hanteren voor het groot onderhoud van het bad, de gebouwen en de machinekamer een 

onderhoudsplanning. De kosten hiervan fluctueren per jaar. Zo is er in 2018 een bedrag van € 34.944 

gereserveerd. Voor 2019, een jaar waarin grote investeringen worden voorzien in het leidingwerk, de 

ketel en een pomp, is een bedrag van € 454.085 opgenomen. De gemiddelde kosten voor groot 

onderhoud bedragen  op dit moment € 100.000 per jaar. Synarchis adviseert om voor de langere 

termijn rekening te houden met een gemiddeld bedrag van € 125.000 per jaar. Dit bedrag is 

gebaseerd op het in stand houden van de huidige accommodatie, exclusief klein onderhoud en grote 

vervangingsinvesteringen. 

 

6) Portefeuillehouder komt met een memo waarom het gevraagde krediet ten laste van de 

jaarrekening 2018 komt. 

Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel is gevraagd waarom het te voteren krediet ten laste 

wordt gebracht van de jaarrekening 2018. De reden hiervoor is dat er in de begroting 2018 geen 

rekening is gehouden met deze kosten en hier dus ook geen dekking voor is. Op het moment dat u 

besluit in te stemmen met het voorstel, zal er direct een begrotingswijziging worden gemaakt 

waardoor de middelen wel beschikbaar komen en er geen begrotingsonrechtmatigheid ontstaat. Het 

(lopend) saldo over 2018 wordt hierdoor negatief beïnvloed. Overigens is deze werkwijze niet 

afwijkend. Doordat het  om een specifiek raadsbesluit gaat, worden de gevolgen daarvan direct 

verwerkt. In de bestuursrapportage komen in de regel alleen bijstellingen aan de orde waar geen apart 

raadsvoorstel voor is geweest. 


