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Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing?: ☒ Ja
Gebruik dan het formulier Afstemming Fusiepartner, te vinden onder het kopje Algemeen.
Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

het incidentele subsidiebedrag van € 100.000,-- voor verduurzaming zwembad De Bever ter
beschikking te stellen;
het incidentele subsidiebedrag van € 100.000,-- te dekken uit de algemene reserve.

Inleiding
Stichting Social Leisure (SSL) heeft in 2019 het 50-jarig jubileum gevierd van Zwembad De Bever.
Om ervoor te zorgen dat de bezoekers van zwembad De Bever de komende jaren gebruik kunnen
maken van een duurzaam zwembad vraagt SSL eenmalig een incidentele verduurzamingssubsidie
aan.
Beoogd resultaat
Met de incidentele subsidie wordt een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van zwembad De
Bever. Het gasverbruik van het zwembad wordt hierdoor tot nagenoeg nul gereduceerd.
Argumenten
1.

De subsidie draagt bij aan het doel om Zwembad De Bever binnen 5 jaar energieneutraal te
krijgen.

2.

Met de subsidie wordt onder andere zonnepanelen aangeschaft die het gasverbruik van
zwembad De Bever tot bijna nul reduceren.

3.

Met de subsidie wordt ook een nieuwe filter aangeschaft, welke zorgt voor warmteoverdracht van
de zonnecollectoren naar het zwembad.

4.

SSL heeft ook een Rijkssubsidie verduurzaming aangevraagd.
Naast de incidentele subsidieaanvraag bij gemeente Langedijk heeft SSL tevens een
verduurzamingssubsidie van € 19.000,-- ontvangen van het Rijk.

5.

De verduurzaming leidt tot lagere energiekosten van het zwembad
Door verduurzamingsmaatregelen te nemen in zwembad De Bever gaan de energiekosten met
gemiddeld € 6.000,-- per jaar omlaag. Dit heeft een gunstige ontwikkeling op het
exploitatieresultaat van SSL en kan uiteindelijk leiden tot een vermindering in de structurele
budgetsubsidie aan SSL.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Communicatie
Na positieve besluitvorming wordt SSL geïnformeerd.
Financiën
Voor deze subsidie is het voorstel om deze te dekken vanuit de algemene reserve.
Preventief toezicht
Vanwege de vaststelling van het Herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard conform de Wet
algemene regels herindeling (Wet Arhi) is art. 21 van deze Wet van toepassing geworden.
Dit betekent dat de provincie besluiten heeft aangewezen die vooraf de goedkeuring van de provincie
behoeven. Het gaat om de volgende categorieën besluiten:
- Besluiten tot vaststelling van begrotingen en begrotingswijzigingen
Vervolgstappen
Bij een positief besluit wordt een verleningsbeschikking opgemaakt en kan SSL starten met de
verdere verduurzaming van zwembad De Bever.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.
Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 maart 2021, nummer 27;
b e s l u i t:
1.
2.

het incidentele subsidiebedrag van € 100.000,-- voor verduurzaming zwembad De Bever ter
beschikking te stellen.
het incidentele subsidiebedrag van € 100.000,-- te dekken uit de algemene reserve.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 april 2021.
de raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier

