Schriftelijke vragen korting subsidie 2016 zwembad Aarweide
Zwembad Aarweide heeft van de gemeente bericht ontvangen, dat de subsidie voor
2016 met € 12.566,00 is verlaagd (naar € 80.000,00). Naar aanleiding van dit besluit
heeft de VVD de volgende vragen.
1. Wat is de reden dat de subsidie voor zwembad Aarweide ten opzichte van 2015 met
bijna 15% is verlaagd? Heeft u hierover voorafgaand contact gehad met Aarweide?
2. Waarom bent u -vooruitlopend op de besluitvorming over de nieuwe kaders voor het
subsidiebeleid- overgegaan tot het verlagen van deze subsidie?
Tijdens de raadsvergadering van 24 maart 2016, waarbij een besluit is genomen over
het realiseren van een duurzaam energiesysteem voor het zwembad, merkte de
verantwoordelijk wethouder op: “We nemen nu geen besluiten over subsidies in de
toekomst. Als er lagere energielasten zijn …….. is het bespreekbaar om het
subsidieniveau aan te passen.”
3. Hoe moet deze uitspraak worden begrepen in het licht van de nu door u verlaagde
subsidie voor Aarweide?
Het bestuur van zwembad Aarweide heeft op 11 april 2015 een brief aan de
gemeenteraad en uw college gestuurd (zie bijlage). In deze brief wordt gevraagd om
duidelijkheid over de financiële bijdrage van de gemeente. Op basis van de
gemeentelijke meerjarenbegroting rekent Aarweide op een jaarlijkse financiële bijdrage
van € 94.000,00 t/m 2018. Vervolgens ziet het zwembad mogelijkheden om de
exploitatie ‘rond te krijgen’ met een bijdrage van € 80.000,00.
4. Heeft u genoemde brief beantwoord? Zo ja, wat is de strekking van uw antwoord?
Zo niet, waarom niet?
5. Wat is de reden om dit verzoek van het bestuur (continueren van de subsidie) niet te
honoreren?
6. Ben u bereid uw subsidiebesluit 2016 m.b.t. Aarweide op basis van het vorenstaande
te heroverwegen? Zo niet, waarom niet?
Namens de VVD-fractie,
Paul Platen
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Aan Gemeenteraad en College van B en W Gemeente Nieuwkoop
Postbus 1
2460 AA Ter Aar.
Nieuwveen 11 april 2015.
Geachte leden van Gemeenteraad en College,
Begin dit jaar hebben wij een schrijven ontvangen gedateerd 22-12-2014, met betrekking tot
de subsidie voor het jaar 2015.
In dit schrijven werd ons medegedeeld dat de subsidie “Pro forma” vanaf 2016 stopgezet
wordt. U zult begrijpen dat dit voor ons zeer verrassend was, daar wij al geruime tijd vragen
om duidelijkheid in de financiële bijdrage vanuit de Gemeente voor de lange termijn, te weten
de 2e exploitatieperiode van 2014 t/m 2023. We leven nu al anno 2015. De door ons
gevraagde duidelijkheid, kan nog niet gegeven worden ivm nadere uitwerking, door uw
organisatie, van het rapport over de binnensportaccommodaties.
Na intern overleg binnen ons bestuur hebben wij onze Horizon inmiddels al naar 2034
verplaatst. Op basis van de inmiddels opgebouwde reserveringen kunnen in de huidige
exploitatieperiode ( tot 2024) de benodigde investeringen en een eventuele calamiteit
opgevangen worden. Ook is een reserve opgebouwd om te kunnen voldoen aan een (
wettelijke) uitkering aan medewerkers bij arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is gekozen in
plaats van het afsluiten van een verzekering met hoge premies.
Echter de jaarlijkse exploitatie is zonder een gemeentelijke bijdrage niet kostendekkend te
krijgen. Het aanspreken van de huidige reserves t.b.v. de exploitatie, heeft consequenties
voor de technische staat van het complex eind 2023, of kan zelfs leiden tot een eerdere
beëindiging van de exploitatie. Onderhoudsinvesteringen die de komende 3 tot 5 jaar gedaan
moeten worden ( denk aan vervangen filtermateriaal) zijn minder efficiënt als er geen zicht is
op een lange exploitatieperiode.
Om een ander voorbeeld te noemen: Door het opheffen van de bankkantoren, is het afhalen
van wisselgeld/kleingeld zeer arbeidsintensief. Het plaatsen van een kaartjes automaat met
PIN betaling, kan contante betaling behoorlijk reduceren. Ook komt dit de veiligheid van de
medewerkers ten goede. Echter om hier in te investeren, inclusief een goede dataverbinding,
zijn flinke bedragen nodig en er moet een meerjarig ( 5 of 10 jaar) contract afgesloten kunnen
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worden. Deze investeringen hebben wij tot heden uitgesteld in afwachting van de resultaten
van het overleg inzake subsidiëring Aarweide periode 2014 -2023.
Ook vervangen van het zandfilter met hetzelfde materiaal, of met een wat duurder materiaal,
waarbij het chloorverbruik veel minder wordt, is in onderzoek. Maar dat dit vervangen moet
worden is duidelijk. Deze werkzaamheden plannen wij buiten het seizoen en worden tijdig
voorbereid, dan zijn ook de meest gunstige prijzen te verkrijgen.
Nu terugkomend op de jaarlijkse exploitatie: Deze is niet kostendekkend zonder een
Gemeentelijke bijdrage, maar dat geldt voor iedere sportvoorziening. Voor een buitenbad is
de invloed van het weer groot. Immers het is de verkoop van het aantal losse kaartjes wat
bepaalt of het financieel een goed seizoen wordt of niet. De tarieven van de abonnementen
zijn zo dat deze voor aanvang van het zwemseizoen massaal gekocht worden en men het voor
lief neemt als er een seizoen was dat de weersomstandigheden wat minder waren.
Op basis van de meerjaren programmabegrotingen van de Gemeente Nieuwkoop, laatste
versie van 2014, hebben we nog gerekend op een jaarlijkse financiële bijdrage van €
94.000,-- t/m 2018. Wij begrijpen dat de Gemeente moet bezuinigen en ook Aarweide een
bijdrage moet leveren. Met de huidige reserves en een vaste jaarlijkse subsidie tot 2024 van
€ 80.000,-- per jaar zien wij zeker mogelijkheden om het zwembad ook voor de periode 2024
t/m 2033 te kunnen exploiteren. Ons bestuur stelt voor om voorjaar 2021 de situatie te
evalueren en nadere afspraken inzake een gemeentelijke bijdrage vanaf 2024 te bespreken.
Over enkele jaren verwachten wij ook de effecten/vruchten te kunnen plukken van de
woningbouw die heden in onze gemeente gerealiseerd wordt. Ook vanuit dat oogpunt is onze
focus al op 2033 gericht.
Onderstaand een aantal zaken waaruit blijkt dat Zwembad Aarweide duidelijk een functie
heeft in onze maatschappij/leefomgeving;
- De gemeente Nieuwkoop presenteert zich als recreatieve Gemeente; een buitenbad
met ruime openingstijden is dan zeker een aanwinst.
- Aarweide biedt een veilige zwemomgeving aan al haar bezoekers. Er zijn
verschillende baden, speelmogelijkheden en speelattributen voor kinderen. Er is
professioneel toezicht in bezit van de vereiste diploma’s en VOG-verklaring. Veel
gezinnen met jonge kinderen maken graag gebruik van de voorzieningen en de grote
lig- en speelweide;
- In tijden van botulisme en blauwalg blijft Aarweide een goed en veilig alternatief;
- Aarweide is een zwembad met ruime openingstijden, ca 75 uur in de week;
- Aarweide is al jaren de voorloper van de participatiemaatschappij: Behalve het
betaalde professionele badpersoneel, draait Aarweide geheel op vrijwilligers. Jongeren
en ouderen zetten zich in om het bad in stand te houden. Er zijn ca. 125 vrijwilligers,
waarvan velen in meerdere ‘ploegen’ hun medewerking verlenen. De ploegen die we
hebben zijn o.a. de technisch onderhoudsploeg, de groenploeg, de voorverkoopploeg,
de kassaploeg en de schilderploeg. De vrijwilligers zien elkaar als de Aarweidefamilie. Lief en leed worden ook met elkaar gedeeld;
- Groepsaccommodaties als De Vossenburch en Het Zwaluwnest kunnen bezoekers
bij goed weer een betaalbaar uitje bieden;
- Scholen en verenigingen uit de gemeente Nieuwkoop bezoeken, wanneer de
deelnemers geen abonnement hebben, tegen gereduceerde tarieven Aarweide voor
sport- en speldagen;
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-

Een grote groep oudere inwoners, tot zelfs 90 jaar, komt gedurende het seizoen door
weer en wind trouw in de ochtenduren zwemmen. De sociale contacten en het in
beweging blijven van deze doelgroep wordt door Aarweide gestimuleerd door in
samenwerking met het badpersoneel na afloop gezamenlijke koffiemomenten te
organiseren;
Zgn. vroege vogels kunnen, voordat zij naar hun werk gaan, banen zwemmen;
Drie maal per week worden ’s ochtends trimlessen aangeboden. De lessen zijn gratis,
men moet wel een geldig kaartje of abonnement hebben;
Nadat het schoolzwemmen alom wegbezuinigd is, worden door het badpersoneel
zwemlessen aangeboden;
De brandweer mag buiten de openingstijden het bad gebruiken voor de opleiding en
training van de duikgroep;
Bewonersgroepen van Ursula krijgen gelegenheid te komen zwemmen;
Triathlon Nieuwkoop krijgt van Aarweide zonder winstoogmerk de gelegenheid te
trainen en de Triatlon te organiseren;
Scholieren hebben de mogelijkheid maatschappelijke stages te vervullen;
Aarweide biedt circa 13 inwoners (part-time)werk;
Aarweide probeert zoveel mogelijk bij plaatselijke bedrijven en leveranciers te kopen.

Het bestuur heeft op 10 maart een informatieavond georganiseerd voor vertegenwoordigers
van de partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. Daar werd gemeld dat het
college op korte termijn met de diverse verenigingen in gesprek wil gaan. Het bestuur wacht
de uitnodiging voor het overleg graag af. Ons streven is zo snel als mogelijk een einde te
maken aan de onduidelijkheid rond de plannen die de gemeente Nieuwkoop heeft met
Zwembad Aarweide en de daarbij behorende financiële bijdrage.

Met vriendelijke groeten, namens Bestuur Stichting Zwembad Aarweide.

--------------------H. Niesten
Voorzitter

--------------------M. de Hon
Penningmeester

------------------P. Kempen
Vice-voorzitter

Brief 11-04-2015 aan College en Gemeenteraad Gemeente Nieuwkoop

