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Aan de Gemeenteraad
Aan de raad wordt voorgesteld om de vervanging van de machinekamer inclusief zandfilter van
zwembad De Dunatter te betrekken bij de keus uit de varianten 1 en 2 en daarmee over te laten aan
de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling.
Uw raad heeft op 20 januari jl. gesproken met de directeur van de Conegroup over de
ontwikkelingsmogelijkheden van zwembad De Dunatter. Een beknopt verslag van deze bijeenkomst is
in de raadsmap gelegd. In dit overleg is afgesproken, dat aan uw raad een voorstel zou worden
voorgelegd om de kosten van vervanging van de machinekamer voor rekening van de gemeente te
nemen en de keus betreffende de varianten 1 en 2 aan de raad in de nieuwe samenstelling over te
laten. Daarbij is er van uitgegaan, dat de keus voor één van beide varianten niet bepalend is voor de
capaciteit van de machinekamer inclusief zandfilter.
Uit daarna ontvangen informatie van de Conegroup blijkt echter, dat het zandfilter, met name de
capaciteit ervan, wel degelijk afhangt van deze keus. Bij variant 2 is sprake van minder kubieke
meters water en kan met een kleiner filter worden volstaan. De meerkosten van een filter, geschikt
voor variant 1, bedragen ruim € 30.000,-.
De Conegroup heeft ons gevraagd te kiezen voor het filter, geschikt voor variant 1, omdat alleen dat
filter geschikt is voor het bestaande bad en om als college toestemming te geven dit filter te bestellen
om het bad voor het seizoen tijdig te kunnen openen. Het gaat om een bedrag van € 126.465,-.
Ons college heeft dat niet willen doen. Het gaat om een zodanig groot bedrag, dat wij uw raad bij deze
besluitvorming willen betrekken.
Wij vinden het niet verantwoord om uw raad voor te stellen een budget beschikbaar te stellen om het
zandfilter, geschikt voor variant 1 en geschikt voor het bestaande bad, aan te schaffen. Het is bepaald
niet ondenkbaar, dat de raad in de nieuwe samenstelling zal kiezen voor variant 2. Dat zou dan
betekenen, dat de gemeente voor één seizoen extra uitgaven doet ten bedrage van ruim € 30.000,-.
Wij vinden dat tegen het licht van de financiële positie van de gemeente Schiermonnikoog niet
verantwoord.
Eén en ander heeft tot gevolg, dat het bestaande provisorisch gerepareerde zandfilter nog een
seizoen in gebruik blijft. Dit is een risico, omdat het bad mogelijk in de loop van het seizoen 2014
gesloten moet worden. Ons college zal, wanneer uw raad met bovenstaande instemt, met de directie
van de Conegroup afspraken moeten maken over het opvangen van de gevolgen daarvan. Het
spreekt vanzelf, dat wij uw raad van deze ontwikkelingen op de hoogte zullen houden.
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