
ra
ad

s-
vo

o
rs

te
l 

 
 

 
Totaal aantal pagina’s: 4  

Pagina 1 
 

*Z732B13B6D0* 

Vergadering Gemeenteraad van 27-1-2016  
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Onderwerp 
 
Onderzoek optimalisering exploitatie zwembad De-IJzeren-Man 
 
Voorstel  
 
Een krediet beschikbaar te stellen van € 9.000,= voor het onderzoek optimalisering 
exploitatie zwembad De IJzeren Man. 
 
Inleiding  
 
In het licht van een meerjarig sluitende begroting is bij behandeling van de voorjaarsnota 
2015 de motie IV.M.2 “Financiële opbrengst privatisering van het zwembad IJzeren Man” 
aangenomen. Door deze motie draagt de gemeenteraad het college op om in 2016 inzicht 
te geven in de mogelijke opbrengst van privatisering zwembad De IJzeren Man.  
 
Voor de uitvoering van deze motie is een plan van aanpak “Onderzoek privatisering 
zwembad De IJzeren Man” opgesteld en een krediet aangevraagd ad. € 20.000,=. In de 
vergadering van de raadscommissie BV-INW d.d. 17 november 2015 is dit raadsvoorstel 
besproken. De raadscommissie kwam daarbij tot de conclusie, mede gezien de 
overwegingen in het plan van aanpak, dat de stappen twee (onderzoek schaalvoordelen 
Sportbedrijf) en drie (vergaande privatisering) niet meer wenselijk zijn. De commissie 
concludeerde dat een onderzoek naar de verbetering van de exploitatie wel wenselijk is. 
De commissie verlaat daarmee het dictum van de motie. 
Het raadsvoorstel RAD-001183 is, gezien deze conclusies van de commissie, niet rijp 
gebleken voor behandeling in de raad van 25 november 2015. Ons college is gevraagd een 
nieuw voorstel te doen aan de raad betreffende de optimalisering van het beheer en de 
zwembadexploitatie. Deze kredietaanvraag “Onderzoek optimalisering zwembad De 
IJzeren Man” is de uitwerking van die vraag. 
 
Beoogd effect/doel  
 
In de begrotingsbehandeling van november 2014 is besloten de exploitatiesubsidie van de 
gemeente Weert aan het zwembad De IJzeren Man met ingang van 2015 te verlagen van 
€ 536.953,= in 2014 naar € 366.052,= in 2015 en verder. Een verlaging van € 170.901,= 

Het doel van het onderzoek is de mogelijkheden tot structurele verbetering van de 
exploitatie in beeld te krijgen alsook de maatregelen vast te stellen inclusief de 
bijbehorende marsroute die nodig zijn om deze verbetering te kunnen bereiken. 

Het huidige activiteitenaanbod wordt als vertrekpunt genomen voor het onderzoek naar de 
optimalisering van de exploitatie. 
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De volgende onderwerpen worden onderzocht: 
 De mogelijkheden tot verlagen van de kosten: 

o Kostenverlaging van huidige contracten (onderhoud, energievoorziening e.d.). 
o Vermindering personele omvang. 
o Wijziging van de huidige CAO naar de CAO recreatie. 
o Lagere exploitatielasten als gevolg van investeringen in bouwkundige 

voorzieningen. 
o Waar mogelijk betrekken van verenigingen in de uitvoering van taken. 

 De mogelijkheden tot het verhogen van de inkomsten: 
o Door verder te commercialiseren (het aanbesteden van exploitaties of 

exploitatieonderdelen) in plaats van zelf uitvoeren.  
o Versterken marketing en vernieuwende product – marktcombinaties. 
o Het bereiken van kostenneutraliteit voor het doelgroep zwemmen en 

schoolzwemmen / Swim2Play. 
 
Argumenten  
 
Met het besluit tot structurele verlaging van de exploitatiesubsidie is het stichtingsbestuur 
eenzijdig voor de taakstelling geplaatst de exploitatielasten aanzienlijk te verlagen en / of 
de inkomsten significant te verhogen. Een aanpassing van inkomsten en uitgaven is niet 
geregeld door een besluit te nemen en vereist nader onderzoek en tijd. 

Door o.a. tariefaanpassing en een verminderde managementinzet (lees: minder 
directiekosten) heeft het stichtingsbestuur in 2015 al een belangrijke stap gezet richting 
de taakstelling. Om de harde taakstelling van de raad met ingang van 2015 te kunnen 
realiseren is het noodzakelijk om de opgebouwde reserves in de jaren 2015 en 2016 in te 
zetten. 

De stichting zwembad De IJzeren Man is dan ook van mening dat de te maken 
onderzoekskosten redelijkerwijs voor rekening van de gemeente Weert dienen te komen. 

 
Financiële gevolgen  
 
In de begroting 2015 zijn geen financiële middelen voorzien voor de uitvoering van het 
onderzoek. De kosten ad. € 9.000,= totaal worden ten laste gebracht van de post 
Onvoorzien incidenteel 2016 tot een bedrag van € 7.801,-. Het restant van de post 
Onvoorzien structureel 2016. 
 
Uitvoering/evaluatie  
 
De uitkomsten van het onderzoek worden ter kennis gebracht aan de raad. 
 
Communicatie/participatie  
 
De Weerter zwemverenigingen en de stichting zwembad De IJzeren Man worden 
inhoudelijk betrokken bij het onderzoek. 
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 
1. Plan van aanpak “Onderzoek optimalisering exploitatie zwembad De IJzeren Man”. 
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001203 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; 
 
 
 
 besluit: 
 
Akkoord te gaan met een krediet, zijnde groot € 9.000,=, voor het onderzoek 
optimalisering exploitatie zwembad De IJzeren Man. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 januari 2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


