Zaaknummer: 00419255
Onderwerp:

toekomst openluchtzwembad Het Run

Collegevoorstel
Inleiding/feitelijke informatie
Op 9 december jongstleden besloot u tot het opzeggen van de erfpachtovereenkomst met Het Run BV.
Hierdoor krijgt de gemeente het complex na verloop van de opzegtermijn op 12 januari 2015 weer in bloot
eigendom (niet beperkt met een ander zakelijk recht). De voorbereidingstijd om te komen tot een oplossing
voor het openhouden en exploiteren van het zwembad voor de lange termijn is dusdanig dat het niet
mogelijk is dit voor de start van het seizoen 2015 te realiseren. Hierdoor is het noodzakelijk om eerst een
keuze te maken om het complex in het seizoen 2015 wel of niet open te stellen.
U heeft de beslisbevoegdheid over uitvoerings- en beheerszaken als deze, die passen binnen de lijn van de
eerder genomen besluiten van de raad over Het Run. Er is op dit moment ook geen extra krediet
noodzakelijk waarover de raad moet besluiten.
Afweging
Het doel van dit voorstel is te komen tot een door u te nemen besluit over het nader onderzoeken of op korte
termijn een oplossing voor het seizoen 2015 is te realiseren en het voorbereiden van een raadsvoorstel voor
de lange termijn.
Het voorstel is:
de mogelijkheid te onderzoeken om Het Run open te houden voor het seizoen 2015;
de raad middels een memo te informeren over de actuele stand van zaken.
Inzet van Middelen
Voor het onderzoek zijn geen extra middelen nodig. De eventuele finnciele consequenties van het
openhouden van het Run in 2015 worden meegenomen in het onderzoek.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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Zaaknummer: 00419255
Onderwerp:

toekomst openluchtzwembad Het Run
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 13 januari 2015
besloten:
de mogelijkheid te onderzoeken om Het Run open te houden voor het seizoen 2015;
de raad middels een memo te informeren over de actuele stand van zaken.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven
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MEMO RAAD

Aan:
Van:
Datum:
Onderwerp:
Doel:
Aanleiding:
Aard informatie:

de leden van de raad
college van Heusden
13 januari 2015
zwembad Het Run
ter kennisname/ter informatie
collegebesluit toekomst Het Run
openbaar

Inleiding
Op 9 december jongstleden hebben wij besloten tot het opzeggen van de erfpachtovereenkomst met
Het Run BV.
Hierdoor kreeg de gemeente het complex na verloop van de opzegtermijn op 12 januari 2015 weer in
bloot eigendom (niet beperkt met een ander zakelijk recht).
Feitelijke informatie
De voorbereidingstijd, om te komen tot een oplossing voor het openhouden en exploiteren van het
zwembad voor de lange termijn, is dusdanig dat het niet mogelijk is dit voor de start van het seizoen
2015 te realiseren. Hierdoor is het noodzakelijk om nu allereerst een keuze te maken om het complex
in het seizoen 2015 wel of niet open te stellen. Wij hebben de beslisbevoegdheid over uitvoerings- en
beheerszaken als deze, die passen binnen de lijn van de eerder door de raad genomen besluiten
over Het Run. Er is op dit moment ook geen extra krediet noodzakelijk waarover de raad moet
besluiten.
Gelet op het voorgaande en alles overwegende hebben wij dinsdag 13 januari besloten, binnen de
door de raad gestelde kaders, de mogelijkheid te onderzoeken om Het Run open te houden voor het
seizoen 2015.
Afgelopen week besloten we al om het onderwerp Het Run te agenderen voor de komende
informatievergadering Samenleving zodat op dat moment de gelegenheid bestaat voor nadere
toelichting en het delen van eventuele nieuwe informatie.

