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Bosbad BV

Uitgangspunten:

•Gemeente verstrekt zwembad subsidie voor het uitvoeren van activiteiten 
en een subsidie voor groot onderhoud;

•Bosbad BV is een zelfstandige organisatie die over haar eigen 
bedrijfsvoering gaat;

•In 2011 wordt door bestuur aangegeven dat bezuinigingstaakstelling 
alleen gehaald wordt door sluiting van het buitenbad;

•Verwachting was dat groot onderhoud een grote investering zou vragen.



Buitenbad

•Bosbad is een combi-bad

•Binnen en buiten is één geheel

•Geheel is meer dan de som der delen

•Kosten en opbrengsten zijn vervlochten



Bezuinigingstaakstellin
g

Bezuinigingstaakstelling Sport

•Jaarlijkse subsidie Bosbad € 587.000
•Bezuinigingstaakstelling vanaf 2016 €   40.000

Invulling

•Aanwending indexeringsbedragen €   20.000
•Binnen bedrijfsvoering zwembad €   20.000



Kosten Buitenbad

•(Loon-) Kosten toezicht en schoonmaak, additioneel 830 uur

•Energielasten: restwarmte en zon

•Techniek: geen zelfstandige techniek

•Exploitatiekosten (water, chemicaliën, etc). 

•Onderhoudskosten



Regulier onderhoud

• Glijbaan

• Klein voegwerk

• Terrein ect.

Totaal € 5.000 - € 6.000



Onderhoud Buitenbad

Totaal onderhoud 2015-2019: € 59.494,00



Bezoekers Bosbad

* Zomerseizoen: half mei – eind augustus

Jaar Aantallen

2011 151.527

2012 148.484

2013 148.411

2014 149.016

2015

Zomerseizo
en*

Aantallen

2011 32.223

2012 30.207

2013 33.447

2014 30.641

2015 31.707



Incidentele kosten

Sluiten van het buitenbad leidt tot kosten:

•Dichten buitenbad

•Technische afkoppelen

•Verbinding realiseren tussen binnenbad en ligweide



Buitenbad Bosbad?

Samenvattend

•Afgelopen zomer een goed buitenbadseizoen + 1.000 bezoekers

•Bezuinigingstaakstelling gehaald 

•Besparingsmogelijkheden bij sluiting buitenbad zijn beperkt 

•MOP laat geen extreem grote ingrepen zien

•Tegenover kosten  staan meeropbrengsten door meer bezoekers

•Binnen- en buitenbad versterken elkaar



Buitenbad Bosbad
Conclusies

•Buitenbad voorziet in behoefte

•Komende jaren geen grote onderhoudskosten

•Geen financiële reden om te sluiten

Vervolg

•Buitenbad vooralsnog in stand houden

•Toekomstvisie zwembad Bosbad vanaf 2020
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