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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college heeft de renovatie van Zwembad De Dubbel uitgevoerd binnen de kaders van het 
raadsbesluit van 27 juni 2017.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In onze brief van 9 maart 2021 hebben we u geïnformeerd over de informatievoorziening, de 
bevoegdheden, het ontwerp en de stand van zaken rondom de renovatie van Zwembad De Dubbel. 
Op dat moment werd er nog hard gewerkt om het zwembad tijdig gereed te krijgen voor de 
zomeropenstelling. Inmiddels is de renovatie gereed en willen we u met deze brief informeren over 
de afronding van het project.

Wat is de te delen informatie?
De belangrijkste renovatiewerkzaamheden zijn voor de zomer afgerond. Het zwembad is op 25 mei 
2021 in een kleine setting feestelijk geopend. Diezelfde dag is het pand ter beschikking gesteld aan 
stichting Zwembad De Dubbel voor de uitvoering van het zwemprogramma voor een looptijd van 
15 jaar. Gedurende de zomerperiode hebben vele Dordtenaren reeds dankbaar gebruik gemaakt 
van het vernieuwde zwembad. De renovatie heeft plaatsgevonden binnen de (financiële) kaders die 
uw raad heeft gesteld. In de bijlage treft u een aantal foto's van het gerenoveerde zwembad.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De komende periode wordt nog een aantal laatste puntjes op de i gezet. Zo krijgt het zwembad 
alsnog een naam op de gevel en worden binnenkort de zonnepanelen op het dak van het 
binnenbad geplaatst. Gedurende de doorlooptijd van de gebruikersovereenkomst met Stichting 
Zwembad De Dubbel, wordt het onderhoud aan het pand door de gemeente opgepakt. De stichting 
heeft de verplichting tot uitvoer van kleine en dagelijkse reparaties. Er vindt frequent overleg 
plaats tussen de gemeente en de stichting om beheer en onderhoud goed op elkaar af te stemmen. 
Ook wordt het MJOP komend jaar in nauw overleg met de stichting geactualiseerd. Met de 
afronding van de renovatiewerkzaamheden, kan het project 'renovatie Zwembad De Dubbel' 
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formeel worden afgerond. Hiermee beschikken we weer over een mooi en ge-update zwembad 
voor de komende 15 jaar.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Ter uitvoering van de renovatiewerkzaamheden heeft uw raad een krediet van € 3,2 miljoen 
beschikbaar gesteld. Voor de omvang van dit project bleek dit een krap budget te zijn. Hierdoor 
was het noodzakelijk om gedurende het gehele traject keuzes te maken in welke onderdelen in de 
renovatie konden worden meegenomen en scherp te sturen op de financiën. We zijn trots u te 
kunnen melden dat de renovatie binnen het door u beschikbaar gestelde budget heeft 
plaatsgevonden.  

Net als voor de renovatie kan Stichting Zwembad De Dubbel jaarlijks aanspraak maken op een 
subsidie. Nu de gemeente eigenaar is van het zwembad komt een groot deel van de 
exploitatielasten (beheer, onderhoud en kapitaallasten) van Zwembad De Dubbel direct ten laste 
van de gemeentebegroting en zal de jaarlijkse subsidie aan de stichting lager zijn dan voor de 
renovatie. Voor de gemeentelijke exploitatielasten is een structureel bedrag in de begroting 
opgenomen. Mede door de nieuwe materialen en installaties en daardoor lagere onderhouds- en 
energiekosten is er voor de gemeente voldoende budget voor een sluitende exploitatie. Ook zijn 
grote risico's in de exploitatie door meerjarige afspraken met de leverancier over onderhoud en 
beheer van de technische installaties ondervangen.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsbesluit 1715908 d.d. 27 juni 2017; renovatie zwembad De Dubbel
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