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Fractie: D66 

Naam: Mevr. Van de Velde 

Onderwerp: Tariefverhoging Bosbad BV 

Datum indiening vragen: 26-01-2015 

 

Aanleiding: 

Bij de ingekomen stukken van de raad van 26 januari jl. zat een besluitvormende nota 

om de subsidie voor Bosbad B.V. Over 2013 definitief vast te stellen en in te stemmen 

met een gemiddelde tariefsverhoging van 2,5 % voor 2015. Wij erkennen de zelfstandige 

en autonome positie van de BV maar gezien het belang voor onze inwoners heeft D66 de 

volgende vragen:  

 

1. Er wordt van uitgegaan dat de opgelegde bezuinigingsoperatie van € 20.000 per jaar 

uit de exploitatie kan worden opgevangen. Is er een relatie met de tariefsverhoging zoals 

nu wordt ingevoerd?  

Antwoord:  

Vanaf 2016 ontvangt het Bosbad B.V. minimaal € 20.000 minder aan subsidie. 

Dit is een van de uitwerkingen van de bezuinigingstaaktelling op sport. De 

tariefsverhoging voor 2015 is niet direct gerelateerd aan deze bezuinigings-

taakstelling omdat deze pas vanaf 2016 ingaat. Maar kan er ook niet geheel los 

van worden gezien. Immers om bezuinigingen op te kunnen vangen moet het 

Bosbad een gezonde bedrijfsvoering kennen, daar hoort een bepaalde 

tariefstelling bij. Bosbad B.V. baseert zich hierbij op de tariefvoorstellen van 

haar branche adviseur (zie verder antwoord 2 en 3). 

De opmerking dat de verwachting is dat de bezuiniging opgevangen kan worden 

in de exploitatiebegroting is gebaseerd op de huidige resultaten en op de in de 

bestuurlijke overleggen genoemde maatregelen die Bosbad B.V. zal nemen om 

deze bezuiniging op te vangen. Deze maatregelen zullen geen effecten hebben 

op de dienstverlening van het zwembad. 

 

2. Indien bevestigend antwoord op vraag 1: zou zij dat niet structureel kunnen opvangen 

door intern te bezuinigen in plaats van de tarieven te verhogen? 

Antwoord:  

Het aanpassen van de tarieven heeft naast het aanpassen aan de indexering te 

maken met de wens meer aansluiting te vinden bij de tarieven die gangbaar zijn 

in deze branche. Onderzoek heeft uitgewezen dat de tarieven van het Bosbad 

afwijken van de tarieven van vergelijkbare zwembaden. Afgesproken is dat hier 

naar toe gewerkt wordt. De bezuiniging die vanaf 2016 geldt, zal ingevuld 

worden door aanpassingen in de exploitatie en niet uitsluitend verrekend 

worden in het tarief. 

 

3. Indien een ontkennend antwoord op vraag 1: wat is de legitimatie van de voorgestelde 

tariefsverhoging, immers in de nota wordt gesproken over zowel hogere als lagere 

tarieven opzichte van vergelijkbare baden. Kunt u ons inzage geven in de vergelijking?  

Antwoord:  

Het Bosbad heeft van haar brancheadviseur (Sportfondsen Nederland) een 

voorstel voor een tariefsverhoging van 2,5% ontvangen. Omdat de tarieven van 

het zwembad nog niet voor alle diensten synchroon lopen met het geadviseerde 

tarief is in het verleden afgesproken dat deze geleidelijk aan gestroomlijnd 

worden. Hierdoor kan er nu op onderdelen nog sprake zijn van een afwijking. 

Naar verwachting loopt het Bosbad B.V. in 2016 synchroon met vergelijkbare 
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zwembaden. Bij de gemeente is een intern document hierover van het zwembad 

beschikbaar, omdat het om bedrijfsvoering gaat hebben zij ons verzocht deze 

vertrouwelijk te behandelen. Als u daar behoefte aan heeft kan dit stuk ter 

inzage in de leeskamer geplaatst worden. Aanvullend een vergelijking van de 

prijzen voor recreatief zwemmen volwassenen in de omgeving: 

Bosbad € 4,25 

Lelystad  € 4,50 

Urk    € 4,00 

Lemmer  € 4,50 

Dronten  € 5,40  

 

4. Hoe groot is het weerstandsvermogen eind 2013 en hoe schat u deze omvang in eind 

2014 en eind 2015 en hoe beoordeeld u die in relatie tot de risico's dan wel de omvang 

van de exploitatie? 

Antwoord:  

De totale reserve van BV Bosbad bedroeg eind 2013 € 63.920. Met Bosbad B.V. 

is afgesproken dat een egalisatie-risicoreserve (eigen vermogen) opgebouwd 

mag worden. De hoogte van deze reserve is maximaal 10% van de ontvangen 

structurele subsidie in 2009. Het meerdere zal na de vaststelling van de 

jaarrekening terugvloeien naar de gemeente. De verwachting is dat eind 2014 

deze reserve intact is gebleven en een klein bedrag terugvloeit naar de 

gemeente, een en ander is nog afhankelijk van de definitieve afwikkeling van de 

verbouwing van het kantoorgedeelte van het zwembad. De begroting voor 2015 

laat een klein positief resultaat zien. Wij zien thans geen omstandigheden of 

ontwikkelingen die het inzetten van de reserve nodig maken. 

De hoogte van deze reserve is in lijn met de mogelijke risico’s en de omvang 

van de exploitatie van het zwembad. Bosbad B.V. is een onderneming met 

winstoogmerk en dan is het vormen van te grote reserves van onder meer 

‘gemeenschapsgeld’ niet wenselijk. Daar staat tegenover dat een reserve om 

incidenten en tekorten op te vangen noodzakelijk is voor een gezonde 

bedrijfsvoering als B.V.  

 

5. In het verleden werd de invulling van de bezuinigingsopgave die de gemeente aan de 

BV ( en de stichting als aandeelhouder) heeft opgelegd gezocht in onder meer het sluiten 

van het buitenbad. Nu de Wellerwaard beschikbaar is gekomen als verondersteld 

alternatief zou het buitenbad gesloten kunnen worden. Er wordt voorgesteld daar mee te 

wachten totdat verdergaande bezuinigingen nodig zijn. Kunt u ons aangeven wat de 

(gemiddelde) directe kosten zijn op dit moment van het buitenbad in relatie tot de totale 

exploitatie van het zwembad? Wat verstaat u onder verdergaande bezuinigingen? Iedere 

Euro boven de € 20.000?  

Antwoord:  

Toen enkele jaren geleden de discussie over sluiting van het buitenbad speelde 

als mogelijke invulling van de bezuinigingstaakstelling is onderzocht wat de 

kosten van het exploiteren van het buitenbad zijn. Er werd toen uitgegaan van 

een jaarlijkse post van ongeveer € 30.000. Deze zit voornamelijk in extra 

arbeidskosten voor noodzakelijk toezicht en materiaalkosten. Wanneer het 

zwembad meer moet bezuinigen dan de eerder aangekondigde € 20.000 zal dit 

gezocht moeten worden in de sluiting van het buitenbad. Momenteel wordt 

vooruitlopend op een discussie hierover het Meerjaren Onderhoudsplan voor het 

buitenbad opgemaakt. De directie is gevraagd een nader overzicht te leveren 

van toe te rekenen kosten in de exploitatieraming met betrekking tot het 

exploiteren van het buitenbad.  

 

6. Ziet u de Wellerwaard nog steeds als een redelijk alternatief voor het Buitenbad? Is de 

afstand ten opzichte van Emmeloord en het beschikbaar hebben van een goed buitenbad 

met permanente bewaking en een grote ligweide juist niet het argument om het 
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buitenbad open te houden. Welke afwegingen laat u en het bestuur van de BV het 

zwaarst wegen?  

Antwoord:  

Op 23 juni 2011 heeft u in een amendement uitgesproken dat tot en met 2016 

het Bosbad een functioneel binnenzwembad en tevens buitenzwembad is. 

Wanneer er in 2016 geen alternatieve buitenzwemlocatie gerealiseerd zou zijn 

zou u opnieuw beslissen over een eventuele verlenging van het openstellen van 

het buitenzwembad. Toen is besproken dat de alternatieve locatie de 

Wellerwaard zou zijn, deze is onlangs gerealiseerd en vanaf zomer 2015 

beschikbaar als buitenzwemlocatie. Interessant is om te zien of de Wellerwaard 

ook daadwerkelijk als een buitenzwemlocatie gebruikt gaat worden en of dit 

invloed heeft op het aantal bezoekers van het Bosbad. De bevindingen van de 

komende zomerperiode zullen bij een eventuele afweging over het buitenbad 

betrokken worden. 

 

7. Zijn er plannen om de toegang van de ligweide naar het binnenbad te verbeteren 

zodat bij eventuele sluiting er binnen (verwarmd) gezwommen kan worden en buiten kan 

worden gezond of gerecreëerd? Zo ja, is de BV dan in staat om deze voorzieningen te 

betalen en zo nee, waarom niet?  

Antwoord: 

Tijdens eerdere beraadslagingen over het buitenbad is dit besproken. Gedeelde 

mening was dat wanneer het buitenbad gesloten wordt de ligweide nog steeds 

een belangrijk pluspunt voor het zwembad is. Er is toen gesproken over de 

mogelijkheden om binnenbad en ligweide beter met elkaar in verbinding te 

brengen. Hierover zijn toen geen definitieve uitspraken gedaan. Wanneer de 

sluiting van het buitenbad opnieuw voorligt, zal het verbeteren van de 

verbinding binnenbad en ligweide hierbij betrokken worden. De gemeente is 

eigenaar van het pand en daarmee ook verantwoordelijk voor het onderhoud 

van de buitenschil van het zwembad. Wanneer er voor gekozen wordt iets aan 

de pui van het zwembad te veranderen komt dat dus gedeeltelijk voor rekening 

van de gemeente. Dan zal het resultaat van de structurele bezuiniging 

afgewogen worden ten opzichte van de eenmalige ingreep in het gebouw.  

 

8. Wordt of is er inmiddels bij het buitenbad een uitgiftepunt voor horeca gerealiseerd? 

Hoe is de relatie daarvan met de uitbater in de nieuwe Bosbadhal?  

Antwoord:  

Bij het zwembad is achter het grote bad is een uitgiftepunt voor horeca 

gerealiseerd. Deze kan zowel naar binnen als naar buiten ingezet worden. 

Vooralsnog wordt deze geëxploiteerd door de uitbater van kantine bij de 

sporthallen, dit om concurrentie tegen te gaan. Wanneer blijkt dat uitbater het 

uitgiftepunt niet langer wil voortzetten zullen wij daarover met het zwembad in 

overleg gaan en kunnen afspraken gemaakt worden met een andere uitbater.  

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 09-02-2015 

Contactpersoon: Ellentrees Müller 

E-mail adres:  e.muller@noordoostpolder.nl 

Tel: 0648134613 
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