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Beste leden en burgerleden,
Bij brief van 17 januari jl., kenmerk U19-000493, hebben wij u bericht over de wijzigingen in de uitvoering van de
renovatie van zwembad De Schelp. Eén van die wijzigingen betreft het niet aanbrengen van zonnepanelen omdat de
daarvoor benodigde constructies te weinig rendement opleveren en alternatieven te veel kosten. Door deze afweging is
ervoor gekozen om ook de dakbedekking niet te vervangen omdat deze conform planning nog enkele járen mee zou
kunnen en tegelijkertijd efficiënt met de beschikbare middelen om te gaan.
Inmiddels zijn de werkzaamheden ver gevorderd. U heeft daar bij een rondgang op locatie ook kennis van kunnen
nemen. Helaas moeten we constateren dat de dakbedekking toch vervangen moet worden. Om onze vermoedens te
bevestigen, hebben wij een onderzoek naar de dakbedekking laten uitvoeren met als opdracht de conditie ervan vast te
stellen en de eventuele noodzaak tot verbetering te duiden. Uit dat onderzoek blijkt dat vervanging niet kan worden
uitgesteld. Zouden we dat wel doen, dan bestaat de kans op lekkages vanwege de verharding van de pvc-banen,
waardoor lasnaden kunnen bezwijken. Daarom hebben we besloten het vervangen van de dakbedekking weer in het
project onder te brengen. De kosten worden gedekt uit de beschikbare onderhoudsgelden. Voordeel is nu bovendien dat
van een deel van het huidige steigerwerk gebruik gemaakt kan worden. Voor de planning en opleverdatum heeft dit geen
consequenties nu we tijdig genoeg dit besluit nemen, mede dankzij de flexibele houding van de aannemer die de
dakbedekking zal vervangen.
Zoals in het voorstel bij uw besluit van 7 juni 2018, RVB18-0050, is aangegeven, heeft de sluiting van het zwembad
gedurende de werkzaamheden een negatief effect op de exploitatie van zwembad de Schelp en de Melanen B.V.
(hierna: de BV). Het feit dat de sluiting van het zwembad langer duurt dan in eerste instantie werd verwacht en de sinds
dit jaar niet meer verrekenbare BTW zorgen voor extra kosten. Deze kosten bedragen in totaal ë 540.000. De effecten
hiervan zijn in het 1e Concernbericht 2019 verwerkt
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Tot slot merken wij op dat u wellicht kennis heeft genomen van lekkages bij zwembad De Melanen. Ter voorbereiding
van de opening van het buitenbad zijn tijdens het vullen van het recreatie-bad lekkages geconstateerd. Onmiddellijk is
een installatiebedrijf aan de slag gegaan en inmiddels zijn deze lekkages verholpen. De baden zijn weer gevuld en het
zwembadwater is nagenoeg op temperatuur gebracht. De BV heeft verenigingen en overige belanghebbenden op de
hoogte gehouden en uiteindelijk de definitieve openingsdatum van 29 april 2019 kunnen melden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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