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BEZUINIGINGDOELSTELLING ZWEMBADEN EEN FARCE. 
 
De Provincie heeft het College een bezuinigingsopdracht verstrekt. Er moet € 600.000 
worden bezuinigd op de zwembaden in de gemeente Oude IJsselstreek (In 2013 en 2014 
bedraagt de bezuinigingsdoelstelling € 200.000 resp. € 400.000). Kostten de 3 zwembaden 
tot op heden jaarlijks nog € 1.200.000. Vanaf 2015 zal het voor € 600.000 moeten.  
Aan de raad wordt voorgesteld om één nieuwe zwembad te bouwen. De 3 bestaande 
zwembaden worden gesloten of verkocht aan een marktpartij. 
 
Het thans liggende raadsvoorstel blinkt uit door onvolledigheid, onduidelijkheden en 
vraagtekens voor de toekomst, waardoor een verantwoorde besluitvorming niet mogelijk is. 
Alternatieve mogelijkheden zijn nauwelijks onderzocht. Onderstaand volgt een opsomming.  
 
 
Bezuinigingsdoelstelling 
In het voorstel bedragen de jaarlijkse exploitatiekosten van een nieuw zwembad € 320.000. 
Een onderbouwing ontbreekt. De exploitatiekosten van de bestaande overdekte zwembaden 
belopen nu ca. € 400.000 per jaar. Waarom het nieuwe zwembad goedkoper zou kunnen 
draaien is nergens aangegeven. Dit bedrag lijkt uit de duim gezogen (excuus voor de 
woordkeuze).  
Nergens staat hoeveel de bouwkosten gaan bedragen. Dit bedrag kan variëren tussen de 4 
en 10 miljoen euro, zoals eerder werd gesteld. Dit betekent dat een zeer omvangrijke 
kostenpost t.w. de zgn. kapitaalslasten (rente en afschrijvingen) niet bekend is. Een globale 
berekening geeft aan dat de gemeente bij een gebruiksduur van 40 jaar (de deskundigen 
spreken over 25 jaar) en een investering van 4 miljoen euro (een bedrag dat zeker hoger zal 
uitkomen) jaarlijks ca. € 250.000 (rente 3,5%)  kwijt is aan kapitaalslasten. Rekenen we dit uit 
over 25 jaar (realistisch) en 6 miljoen bouwkosten dan zijn de kapitaalslasten ca. € 450.000 
per jaar.  
Het nieuwe zwembad zal dus mogelijk een bedrag van ca. € 800.000 per jaar gaan kosten. 
Het College zal daarom vanaf 2015 niet voldoen aan de bezuinigingsdoelstelling. In het 
voorstel ontbreekt relevante informatie (kosten bouw zwembad) en de exploitatiekosten (€ 
320.000) zijn gebaseerd op een niet realistische aanname. Nergens wordt goed onderbouwd 
aangegeven dat de bezuinigingsdoelstelling van € 600.000 kan worden gehaald. Op basis van 
de huidige uitgangspunten zal het nieuwe zwembad aanzienlijk duurder zijn dan het plan 
aangeeft.  
Ook indien de exploitatie van het nieuwe zwembad wordt overgelaten aan een marktpartij 
blijft het bovenstaande van kracht. Immers zij zullen moeten werken met dezelfde 
uitgangspunten en feiten.  
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Verkoop bestaande zwembaden of sluiting. 
Het plan om de bestaande zwembaden te verkopen aan marktpartijen wordt niet toegelicht. 
Dit zou wel moeten gebeuren. Een commerciële instantie zal nooit overgaan tot de aankoop 
van een zwaar verliesgevend object, waarbij ook nog sprake is van achterstallig onderhoud, 
zelfs niet als zij het voor niets verkrijgen. Begrijpelijker is het als deze partijen een extra 
subsidie zouden ontvangen als zij de zwembaden voor het symbolische bedrag van € 1 
zouden kopen. Het College stelt dat het contact heeft met overnamekandidaten. Dit lijkt 
gezien bovengenoemd uitgangspunt onrealistisch. Daarom dient het College hierover meer 
duidelijkheid te verstrekken, zodat de raad dit in haar overwegingen kan meewegen.   
Mocht het College overgaan tot sluiting of aan verkoop aan een marktpartij dan kan de 
volgende rekening worden opgemaakt. De boekwaarden van de 3 zwembaden bedragen 
volgens de Programmabegroting 2012-2015 in totaal € 1.936.000. Dit bedrag kan dan dus 
geheel worden afgeschreven. Deze last komt dus bovenop het nieuw subsidiebedrag. Smeert 
men dit uit over bijvoorbeeld 10 jaar dan zijn de hieruit voortvloeiende lasten ca. € 200.000 
per jaar.  In totaal komen we dan uit op een gemeentelijke jaarlijkse last van mogelijk meer 
dan 1 miljoen.  
 
Opvallend is nog dat in dezelfde Programmabegroting 2012-2015 deze zwembaden ter 
versterking van het weerstandsvermogen werden geherwaardeerd op totaal € 5.789.000. 
Het weerstandsvermogen zal dus een aderlating van ca. 5,8 miljoen euro ondergaan. Wij zijn 
benieuwd hoe de Provinciale autoriteiten hier tegenaan kijken.  
 
 
Financiële conclusie.  
Op grond van reële uitgangspunten zal de bezuinigingsdoelstelling van € 600.000 niet 
worden gehaald. Daarnaast zal de gemeente een financiële aderlating ondergaan van bijna 2 
miljoen boekverlies en 5,8 miljoen aan achteruitgang van het weerstandsvermogen.  
Het plan is gebaseerd op willekeurige aannames en ontbrekende informatie en heeft 
daarom te weinig informatiewaarde. Het kan daarom niet dienen als basis voor een 
verantwoord besluit.  
 
 
Overige ontbrekende informatie. 
In de plannen is verder aangegeven dat in december 2012 wordt besloten waar het nieuwe 
zwembad zal worden gebouwd. Voor de burgers (ouderen en kinderen, die zwemlessen 
behoeven) en in het verlengde de diverse belanggroepen, zoals zwemverenigingen is het van 
belang te weten waar het nieuwe zwembad komt te liggen. Op basis daarvan kunnen zij 
bezien of voor hen e.e.a. haalbaar is. Dit dient ook te gelden voor de raadsleden, die 
hierover een besluit moeten nemen. Een besluit kan slechts op verantwoorde wijze worden 
genomen als de raadsleden over alle belangrijke en relevante informatie beschikken. De 
locatie van het nieuwe zwembad is in van groot belang. Naast de ontbrekende informatie, 
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zoals hiervoor reeds aangegeven, dient dit dus tevens bekend te zijn, zodat de burgers in alle 
opzichten weten wat de consequenties zijn van de te nemen besluiten.  
 
 
College legt alternatieven naast zich neer/ geen oog voor belangen burgers 
Door diverse belangengroepen en ook door de deskundigen zijn tijdens de raadsrotonde van 
24 mei jl. en eerder diverse suggesties aangedragen om te komen tot structurele 
bezuinigingen op basis van de huidige exploitatie. Voorstellen zijn gedaan tot besparing van 
energiekosten. Gesproken is over zelfwerkzaamheid, zoals dat elders met succes plaatsvind. 
Opvallend is dat de post personeelskosten bij de zwembaden ca. 89% van het totale 
exploitatietekort beloopt. Dit moet minder kunnen. Een verzelfstandiging in Stichtingsvorm 
met een (onbezoldigd) bestuur kan een oplossing zijn. Uit niets blijkt dat het College deze 
mogelijkheden heeft onderzocht. Doet zij dit wel dan is de mogelijkheid aanwezig dat een 
bezuiniging wordt gerealiseerd die mogelijk effectiever is dan het huidige plan dat, zoals 
reeds opgemerkt, niet tot het beoogde doel leidt en de gemeente aanzienlijk armer maakt.   
 
Door diverse belangengroepen worden pogingen ondernomen om het College op andere 
gedachten te brengen. De indruk bestaat dat hier niet naar wordt geluisterd en als dit wel 
het geval is er niets mee wordt gedaan.  
 
 
Conclusie 
Het raadsvoorstel is onvolledig. Het zal niet leiden tot de beoogde bezuiniging. Het zal zelfs 
kunnen leiden tot de uitholling van de gemeentelijke financiële positie met bijna 2 miljoen 
euro. Het aan de Provincie gepresenteerde weerstandsvermogen loopt een deuk op van 
bijna 6 miljoen. Een belangrijke maatschappelijk nuttige voorziening wordt uitgehold. 
Ouderen worden beknot in hun zwemmogelijkheden evenals de zwemlesmogelijkheden 
voor kinderen. Als men hierbij bedenkt dat andere projecten (DRU) in de bezuinigingsdrift 
ongemoeid worden gelaten; waar zelfs nog miljoenen in zullen worden gestopt, terwijl de 
continuïteit hiervan allerminst is gewaarborgd is deze ontwikkeling voor de burgers van 
Oude IJselstreek een zeer bittere pil.  
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