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Geachte heer, mevrouw,
Op donderdag 24 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel de
kaders voor de externe verzelfstandiging van zwembad De Lansingh vastgesteld.
Wat verandert er voor de verenigingen?
Het college van burgemeester en wethouders zet in op verzelfstandiging in de vorm van
het uitbesteden van het dagelijks en eigenarenbeheer van het zwembad aan een externe
(markt-)partij. Het college streeft er naar om dit per 1 januari 2017 afgerond te hebben.
Huurprijs zwemverenigingen
Eén van de belangrijkste punten in het kader is dat de tarieven voor verenigingen gelijk
blijven en alleen jaarlijks kunnen worden aangepast op basis van de CBS-index (huur
sportaccommodaties). Dit geeft uw vereniging een garantie op de huurprijs voor de
komende 10 jaar. Dit geeft u meer zekerheid dan u gewend bent!
Roostering
Ook ten aanzien van het rooster zijn duidelijke kaders opgenomen. Voor verenigingen geldt
dat ze van het zwembad gebruik kunnen blijven maken conform het huidige rooster.
Roosterwijzigingen kunnen in overleg tussen exploitant en de georganiseerde gebruikers.
Betalingen
Gehuurde uren t/m
31 december 2016
Gehuurde uren vanaf
1 januari 2017

Deze kosten worden door de gemeente Krimpen aan den IJssel in
rekening gebracht aan uw vereniging.
Deze kosten worden door de nieuwe exploitant in rekening
gebracht aan uw vereniging.

Over de betalingen aan de mogelijke exploitant wordt u nog nader geïnformeerd.
Wie wordt de nieuwe exploitant?
Zoals hierboven aangegeven wordt er ingezet op een openbare Europese aanbesteding.
Pas aan het eind van het aanbestedingstraject is duidelijk wie de nieuwe exploitant van
zwembad De Lansingh wordt.
Informeren na gunning
De verwachting is dat het aanbestedingstraject in mei 2016 start en dat dit in het 4e
kwartaal 2016 afgerond wordt. U wordt op dat moment opnieuw geïnformeerd.

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

Tot slot
De pagina www.krimpenaandenijssel.nl/verzelfstandigingen gebruiken wij om de meest
actuele informatie over de verzelfstandiging kenbaar te maken, zoals doorverwijzingen
naar de vergaderstukken en een “Veel gestelde vragen” document.
Met deze brief willen wij eventuele onduidelijkheden en zorgen bij de verenigingen zoveel
als mogelijk weg nemen.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders

R. Knoop
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