Gemeente Woerden

RAADSBESLUIT

15R.00255

15R.00255

Agendapunt:

7.

Onderwerp:

aanwijzing exploitatie en beheer gemeentelijke zwembaden als Dienst van
algemeen economisch belang (DAEB)

gemeente
WOERDEN

De r a a d v a n de g e m e e n t e W o e r d e n ;
gelezen het voorstel d.d.

3 maart 2015

van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
gelet op de artikelen 14, 106 en 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
gelet op het Vrijstellingsbesluit van de Europese Commissie voor diensten van algemeen
economisch belang van 20 december 2011 (Pb. EU 2012, L 7/3);
besluit:
I.

de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke zwembaden, te weten het
Batensteinbad te Woerden en H 2 0 te Harmeien, aan te wijzen als Dienst van algemeen
en economisch belang (DAEB).

II.

WoerdenSport Zwembaden B.V. aan te wijzen als onderneming aan wie de exploitatie en
het beheer zoals bedoeld onder T vanaf 1 juli 2015 is opgedragen via een concessie
voor diensten voor de duur van 10 jaar.

III.

dat de parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de aan
WoerdenSport Zwembaden B.V. toegekende compensatie en de bepalingen om
eventuele overcompensatie te vermijden en terug te vorderen zijn opgenomen in de
Uitvoeringsovereenkomst met bijbehorende bijlagen zoals die in het kader van de
concessie voor diensten met WoerdenSport Zwembaden B.V. gesloten is.

IV.

gelet op het bepaalde onder T tot en met 'III' de exploitatie van de gemeentelijke
zwembaden te schrappen van de lijst met Diensten van algemeen belang (DAB) in het
kader van de Wet markt en overheid zoals die in de vergadering van 29 januari 2015 is
vastgesteld (15R.00072, beslispunt 'I.' onder '9.').

V.

dit besluit in werking te laten treden op de dag na de dag van bekendmaking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden irí zijn
openbare vergadering, gehouden op
De griffier

E.M. Geldorp

23 april 2 0 1 5 / f

De voorzitter ,

