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Sector : Inwoners  

Afdeling : Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn  

Gerelateerde adviezen :   

Behandelend medewerk(st)er : Cisca van der Kraan     Tel.: (0495) 57 54 63  

Portefeuillehouder(s) : G.J.W. Gabriëls  

Te informeren commissie : 
Commissie Bedrijfsvoering/Inwoners 
in de informatiebijeenkomst van  15 september 2015 

OCSW Kraan, Cisca van der  IB-BV/IW150915 

 
ONDERWERP 

 
Zwembad De IJzeren Man  
 

AANLEIDING EN RELATIE 
MET EERDERE/LATERE BESLUITVORMING/TOEZEGGING 

 
1. Bezuiniging op de exploitatiesubsidie 
 
In 2015 is de exploitatiesubsidie aan het zwembad structureel verlaagd met € 160.000,- 
naar € 366.000,-. Het zwembad heeft middels een motie van de raad tot 1 augustus 2015 
de ruimte gekregen om op een eigen wijze invulling te geven aan deze bezuiniging. In 
2015 is ook bezuinigd op het schoolzwemmen, wat een negatief effect heeft op de 
exploitatie.  
In juli 2015 is door het zwembad een prognose afgegeven met betrekking tot het 
exploitatieresultaat 2015 en de begroting 2016. Deze lieten een groot (negatief) verschil 
zien met het beschikbare subsidiebudget van € 366.000,-. Het college en raad (TILS-lijst) 
zijn hierover in juli 2015 geïnformeerd. Het college heeft toen besloten dat het zwembad 
het overschot op de exploitatie van 2014 van ruim € 39.000,- mag reserveren ter dekking 
van het verwachte tekort in 2015. Verder heeft het College besloten om na de zomer de 
situatie opnieuw te beoordelen op basis van actuele informatie over het verloop van de 
exploitatie in 2015 (doortrekkend in de begroting 2016) en de raad hierover te 
informeren. Inmiddels zijn de cijfers door het zwembad geactualiseerd. Tijdens de 
informatiebijeenkomst wordt dit gepresenteerd en toegelicht.  
 
2. Schoolzwemmen 
 
In 2014 heeft het college voorgesteld een bezuiniging door te voeren door de stoppen met 
het schoolzwemmen. De raad heeft het college bij de begrotingsbehandeling 2015 middels 
een motie de opdracht gegeven het schoolzwemmen voort te zetten tot 1 augustus 2015. 
Het zwembad had dan tijd om een alternatieve wijze van schoolzwemmen te onderzoeken. 
Doel was dit voor mei 2015 af te ronden. In de praktijk blijkt meer tijd nodig te zijn. Het 
college heeft in juni 2015 besloten om éénmalig middelen beschikbaar te stellen om 
gedurende het vervolgonderzoek in 2015/2016 een andere vorm van schoolzwemmen te 
kunnen "testen". De raad is hierover geïnformeerd (brief). In de informatiebijeenkomst 
wordt de voortgang toegelicht. 
  
3. Onderzoek privatisering 
 
In juli 2015 heeft de raad middels een motie opdracht gegeven aan het college om 
uiterlijk in 2016 inzicht te geven of privatisering van het zwembad leidt tot een structureel 
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voordeel. In de informatiebijeenkomst willen wij u informeren over de wijze waarop 
invulling hiervan wordt voorzien. 

 
HOE WORDT GEÏNFORMEERD? 

 
Presentatie, GEEN schriftelijke stukken 
>> Presentator:  

Yvonne Botden (Stichting Zwembad De IJzeren Man) 
Cisca van der Kraan (gemeente Weert) 
 
>> Duur: 30 minuten (er wordt een drietal onderwerpen gecombineerd gepresenteerd 
waarvoor deze tijd benodigd is). 

PLANNING PROCES 
 
 
1. Bezuiniging op de exploitatie 
 
Het college beoordeelt nog welk risico het door het zwembad begrote exploitatieresultaat 
heeft voor de gemeentelijke begroting 2016. Dit wordt betrokken in de conceptbegroting 
2016.   
 
2. Schoolzwemmen 
 
Het vervolgonderzoek wordt afgerond in maart 2016. Dan kan een definitief standpunt 
over de toekomst van het schoolzwemmen en een eventuele rol van de gemeente hierin 
kan worden bepaald. Hiertoe wordt een apart voorstel aan de raad voorgelegd.  
 
3. Motie privatisering 
 
Het college stelt op korte termijn een projectopdracht vast, welke ter kennis wordt 
gebracht aan de raad.  


