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Beantwoording raadsvraag 
 

 

Onderwerp Zwemvoorziening 

 

Datum 

 

10 november 2021 

 

Nummer 

 

RV-2155 

  

Steller vraag Benny Munsters Fractie CDA 

 

Portefeuillehouder 

 

Marinus Biemans 

  

Datum afdoening 23 november 2021 

 

 

Inleiding 

Met een bijzonder groot ongenoegen over het verloop van de vergadering, dat vragen 

welke we stellen nu via raadsvragen gesteld moeten worden, vragen we de navolgende 

raadsvragen met betrekking tot de zwembadvoorziening.  

 

Ook onze lokale CDA-fractie heeft aangegeven een belang te ondersteunen voor een 

geschikt zwembad voor inwoners en zwembadverenigingen. 

 

Vraag en antwoord 

 

1. De aangepaste planning doen toekomen en aangeven waarin deze afwijkt van 

de planning beschreven in RIB-MB-2101 van 15 januari 2021. 

De RIB-MB-2101 van 15 januari 2021 is opgevolgd door de RIB-MB-2114 van 14 juni 

2021 waarin wij uw raad hebben geïnformeerd dat de definitieve scenariokeuze nog niet 

kon worden gemaakt. We hebben het proces vervolgd met gesprekken met de 

verenigingen en de eigenaar/exploitant van locatie en sportcomplex De Wiemel en 

juridische en fiscale zaken. Zoals destijds ook is aangegeven, is de planning afhankelijk 

van de voortgang van het financieringsmodel en te volgen procedures. De huidige 

(subsidie)afspraken tussen de gemeente Deurne, eigenaar Laco en de zwem-

verenigingen DZT’62 en Deurnese Watervrienden lopen nog tot 31 december 2023. Tot 

die tijd blijft De Wiemel open. Er is een positieve grondhouding om deze afspraken te 

verlengen, zo lang als nodig is om te komen tot concrete plannen en overeenkomsten.  

 
 Scenario keuze Voorbereiding/ 

aanbesteding 
Realisatiefase Oplevering 

Zwembad  2e kwartaal 2022 3e en 4e 
kwartaal 2022 

2023 1e of 2e 
kwartaal 2024 

 

2. De aangepaste stichtingskosten doen toekomen en waar deze afwijkt van de 

kosten opgenomen in de bijlage van het raadsbesluit van 13 oktober 2020.  

We gaan er van uit dat u verwijst naar Bijlage 2 - Rapport toekomst zwemvoorziening 

gemeente Deurne. De overeenkomsten zijn het programma van wensen en het 

algemene voorzieningenniveau. Verschillen zijn een NEN gebaseerde actualisatie van de 

bouwkosten en de benadering vanuit stichtingskosten. Stichtingskosten zijn inclusief 

bijkomende kosten, voorzieningen voor parkeren en fietsstalling, terreininrichting en 

infrastructuur, inzet ambtelijk personeel tijdens de voorbereiding- en realisatieperiode 

en het in beeld brengen van de BTW. Prijsstijgingen zijn hierin verwerkt op basis van 

prijspeil 2021.  

 

Deze stichtingskosten van indicatief circa 9,7 miljoen exclusief BTW tonen het verschil 

ten opzichte van de begrote 6,8 miljoen en maken de cofinancieringswens concreet.  

https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/dec28f8d-bdbe-4210-b89f-b2f06c51773f
https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/b40ea6f8-63e4-4edf-9c72-e6a4c7891024
https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/9d03a922-44bb-4d71-bc74-710606c9ac88

