
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  23 december 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Clemens Volker, Ontwikkeling  

Onderwerp:  exploitatieovereenkomst 2015 zwembad de Vijf Heuvels te Markelo 

 

1. Aanleiding 

In september jl. is het binnenbad van zwembad de Vijf Heuvels in Markelo feestelijk in gebruik 

genomen. In het voorjaar van 2015 zal het buitenterrein worden heringericht. Dit betekent dat 

de exploitatie voor 2015 voor het eerst een volledig kalenderjaar betrekking zal hebben op de 

nieuwe zwembadconfiguratie, zoals eind 2010 door uw gemeenteraad is besloten. Wij zijn trots 

op het bereikte resultaat en verwachten hiermede de toekomst van het zwemmen in Hof van 

Twente langjarig te hebben veiliggesteld. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Op basis van de door Sportfondsen Hof van Twente BV opgestelde exploitatiebegroting 

hebben wij de exploitatiebijdrage 2015 vastgesteld op € 419.000. Dit bedrag komt nagenoeg 

overeen met het eind 2010 berekende exploitatietekort op basis waarvan de keuze is gemaakt 

voor de nu gerealiseerde zwemaccommodatie in Markelo. Ten opzichte van de reguliere 

exploitatiebijdrage t/m 2014 is hier sprake van een verlaging van gemeentelijke kosten van 

afgerond € 64.000 per jaar. 

Overigens is de bijdrage voor 2015 gebaseerd op een eenjarige afspraak. Hier is de huur7/ 

exploitatieovereenkomst met Sportfondsen op aangepast. Met ingang van 2016 opteren wij 

voor een langjarige, voor Sportfondsen Hof van Twente risicodragende, exploitatie. De 

gesprekken hierover zijn inmiddels gestart. Wij verwachten in het tweede kwartaal van 2015 

hierover definitieve afspraken te kunnen maken. 

3. Conclusie 

Nu De Vijf Heuvels het eerste volledige exploitatiejaar tegemoet gaat zijn er voor 2015 met 

Sportfondsen Hof van Twente eenjarige afspraken gemaakt betreffende de huur7/exploitatie7 

overeenkomst en voor wat betreft de gemeentelijke exploitatiebijdrage voor dat jaar. 
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Voorts is de aandacht erop gericht met ingang van 2016 met dezelfde exploitant meerjarige 

exploitatieafspraken te maken voor De Vijf Heuvels. Afspraken waarbij het risico op tekorten in 

de exploitatie door de exploitant wordt gedragen. 

Wij zullen u inzake de resultaten van deze onderhandelingen nader op de hoogte stellen. 

 

 

 

 

 

 


