
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 30 januari 2014   

Bundelnummer :    

 

14int00092 

Onderwerp  : Aanbestedingen zwembaden/sporthallen Van Pallandt en De Paasberg 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Kennis nemen van het collegevoorstel en -besluit ‘aanbestedingen zwembaden/sporthallen Van Pallandt en De 
Paasberg’ van 16 januari 2014 dat ter toetsing voorgelegd wordt aan uw gemeenteraad.  

 

 
Aanleiding 
Op 19 september 2013 heeft uw gemeenteraad een amendement aangenomen waarmee is ingestemd met 
de aanbestedingsbestekken voor perceel ‘Van Pallandt’ en perceel ‘De Paasberg’.  
 
Alle geïnteresseerde partijen dienden uiterlijk op 6 januari 2014 hun inschrijving aan te leveren. Voor zowel 
het aanbestedingsbestek Van Pallandt als het aanbestedingbestek De Paasberg hebben vier partijen een 
inschrijving ingediend. Na toetsing van deze inschrijvingen aan de inhoudelijke en procedurele voorwaarden, 
als gesteld in de aanbestedingsbestekken en de Nota’s van Inlichtingen, was het College van Burgemeester 
en Wethouders genoodzaakt één inschrijvende partij voor het perceel De Paasberg uit te sluiten van verdere 
deelname aan de aanbesteding. 
 
De selectiecommissie heeft op 13 januari 2014 de partijen die toegelaten zijn tot de aanbestedingsprocedure 
de gelegenheid geboden door middel van een presentatie hun inschrijving inhoudelijk toe te lichten. De 
selectiecommissie heeft de inschrijvingen vervolgens eerst inhoudelijk beoordeeld en de scores op de 
kwalitatieve gunningcriteria bepaald. Daarna zijn de enveloppen met de financiële biedingen geopend 
(kwantitatief gunningcriterium) en is conform de bepalingen in het aanbestedingsbestek voor beide percelen 
de economisch meest voordelige inschrijving bepaald. Het college heeft op 16 januari 2014 het besluit tot 
het voornemen van gunning genomen (onder voorbehoud van raadsbehandeling). 
 
De definitieve gunningen, na raadsbehandeling, zijn onder voorbehoud van:  

- Verificatiegesprekken met de economisch meest voordelige inschrijver voor perceel Van Pallandt en 
de economisch meest voordelige inschrijver voor perceel De Paasberg;  

- Bevestiging van het aantal daadwerkelijk overgenomen Fte’s gemeentelijk personeel; 
- Eventuele bezwaren gericht tegen deze voornemens tot gunning. 

 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Terborg en Varsseveld krijgen een volwaardige zwemvoorziening conform de uitgangspunten van de 
gemeenteraad.  

• Alle doelgroepen die momenteel al gebruik maken van de gemeentelijke zwemvoorzieningen 
worden ge(her)huisvest. 

• De inschrijvers die het meest aansluiten op de wensen van de samenleving en de 
zwemvoorzieningen voor alle doelgroepen het hele jaar door dicht bij huis aanbieden voor de meest 
gunstige kwaliteit-prijs-verhouding, zijn geselecteerd. 

• Het huidige buitenbad in Terborg wordt uitgebreid met een nieuw binnenbad. 

• De vastgestelde bezuiniging van € 600.000,-- per jaar wordt gerealiseerd. 

• De inschrijvers met de economisch meest voordelige aanbieding voor perceel ‘Van Pallandt’ en 
perceel ‘De Paasberg’ stellen tezamen ruim 15 Fte open voor de exploitatie van de zwembaden en 
sporthallen, met de intentie om (nagenoeg) alle gemeentelijke zwembadmedewerkers in vaste dienst 
aan te nemen. 

• De zwembaden en sporthallen op locaties Van Pallandt en De Paasberg worden in de toekomst 
door een andere partij dan de gemeente geëxploiteerd.  

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 College en gemeenteraad hebben afgesproken om onomkeerbare stappen met betrekking tot de 

aanbesteding van de zwembaden te toetsen in de gemeenteraad.  
Het college heeft een besluit genomen over de voorlopige gunning van de aanbesteding van 
perceel Van Pallandt en perceel De Paasberg. Voordat er een definitief besluit wordt genomen, 
toetst het college dit besluit bij de gemeenteraad. 



  
1.2 De door de gemeenteraad geformuleerd uitgangspunten worden volledig gerealiseerd. 

Op 5 juli 2012 heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld waarbinnen het 
zwembadvraagstuk tot een oplossing gebracht moet worden: 
- Het realiseren van een structurele bezuiniging van € 600.000,-- op de gemeentelijke uitgaven voor    
   de zwembaden. 
- Alle doelgroepen die we thans bereiken blijven bedienen. 
- De gemeente exploiteert geen zwemvoorzieningen meer in eigen beheer. 
Het resultaat van de aanbesteding, momenteel in de vorm van besluiten tot voorgenomen 
gunningen, laat zien dat de door de gemeenteraad geformuleerde uitgangspunten volledig 
gerealiseerd worden. 

 
Kosten, baten, dekking 
De doorgerekende voorgenomen gunning resulteert financieel in het volgende: 
De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie van het van Pallandt sportcomplex en 
sporthal/zwembad de Paasberg (binnen- en buitenbad) vallen binnen de daarvoor in de gemeentebegroting 
beschikbare budgetten. 
 
Gemeentelijk budget zwembaden      € 660.000,-- 
 
Exploitatielasten zwembaden en sporthallen conform inschrijvingen  € 609.435,-- 

 
Restant budget voor zwembaden        €   50.565,-- 
 
Huidig gemeentelijk budget sporthallen      € 186.848,-- 

 
Totaal resterend budget       € 237.413,-- 
 
Kapitaallasten nieuwbouw binnenbad De Paasberg    € 235.370,--  
 

 
Resteert         €     2.043,-- 
 
Uitvoering 
Planning 

• 30 januari 2014: Raadsbehandeling  

• 31 januari 2014: formele communicatie door college richting inschrijvers over voornemens tot 
gunning (tevens ingangsdatum bezwaartermijn van 20 kalenderdagen) 

• 25 februari 2014: Definitief gunningsbesluit door college (onder voorbehoud van, zie inleiding)  

• 27 februari 2014: College informeert gemeenteraad in het kader van actieve informatieplicht over (de 
stand van zaken ten aanzien van) definitieve gunningen. 

• 1 januari 2015 (of zoveel eerder als mogelijk): privatisering sportcomplex Van Pallandt 

• 1 mei 2016 (of zoveel eerder als mogelijk): opening binnenbad De Paasberg en commercialisering 
zwembaden en sporthal. 

 
Personeel 
De inschrijvers met de economisch meest voordelige aanbieding voor perceel ‘Van Pallandt’ en perceel ‘De 
Paasberg’ willen tezamen ruim 15 Fte personeel overnemen.  
De consequentie hiervan:  

- De werkgelegenheid voor ons personeel en in de gemeente is gewaarborgd  
- Medewerkers die in dienst gaan bij de nieuwe exploitanten, hebben een beter 

ontwikkelingsperspectief.  
 
Communicatie/participatie 
- Inschrijvers informeren 
- Personeel informeren 
- Persberichten / publicaties 
- lokale betrokkenen worden betrokken bij de verdere planontwikkeling 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 


