
  

 
 

           
         

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : Nieuw Sociaal, Pieter Greidanus 
  
  14-10-2022 
  
Aan : Het college van burgemeester en wethouders 
  
Onderwerp :  Verhoging tarieven zwembaden 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   

 

  
Datum beantwoording  : 08-11-2022 
 
 
Toelichting:  
De gebruikers van zwembad, het Rak, in Sneek moeten flink meer gaan betalen voor het zwem- 
abonnement wat zij daar hebben. Een stijging van meer dan 11% in de maand  wat ingaat per 1 november 
2022. Zwembaden geven aan dat dit nodig is i.v.m. de hoge energielasten waar zij mee te maken hebben. 
We begrijpen dat de energiekosten voor zwembaden hoog zijn en dat dit gevolgen heeft voor de tarieven 
voor abonnementen. Waar Nieuw Sociaal zich grote zorgen over maakt, zijn de mensen die gebruik maken 
van het zwembad zowel jong als oud. De mensen die het zwemabonnement niet meer kunnen betalen, 
denk aan de ouders die hun kinderen zwemlessen laten volgen, ouderen die om gezondheidsreden het 
zwemmen nodig hebben en ook andere doelgroepen. Door de stapeling van extra kosten in de thuis situatie 
is een zwemabonnement het eerste waar op wordt bezuinigd. Het is niet alleen het zwemmen en de 
gezondheid van mensen op korte termijn, ook een gevolg kan zijn de exploitatie van de zwembaden op de 
lange termijn, op welke manier houden wij deze  zwembadvoorzieningen in stand? 
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Is het college op de hoogte van de sterke tariefstijging bij zwembad het Rak in Sneek? 
 

 Antwoord: 
Nee, het college was niet op de hoogte gesteld van de tariefstijging van 11%. Hierover is contact 
opgenomen met Optisport (exploitant zwembad It Rak). Zij hebben hiervoor hun excuses aangeboden.  
De tariefstijging van 11% betreft de inflatie consumentenprijzen (CPI). De verwachte CPI op 1 januari 
2023 is rond de 15%. Hiervan is 11%  2 maanden naar voren gehaald.  
 

2.  Welke invloed heeft de gemeente op de tarieven bij zwembaden die subsidie ontvangen van de 
gemeente? 
 

 Antwoord: 
Dit is afhankelijk van de afgesloten overeenkomst met de exploitant. Tarieven moeten sowieso 
redelijk en billijk zijn. Wanneer tarieven alleen worden verhoogd volgens de CPI dan wordt voldaan 
aan het principe van redelijkheid en billijkheid. Wij blijven wel aandacht houden voor specifieke 
gevallen en voor zeer sterke tariefstijgingen. Tarieven die bijvoorbeeld worden verhoogd tot een 
marktconforme prijs vallen niet onder het begrip redelijk en billijk.  
  

3.  Op welke manier kan worden voorkomen dat inwoners niet meer gaan zwemmen omdat ze het niet 
meer kunnen betalen. Dit terwijl het m.b.t. medische noodzaak het volgen van zwemlessen van groot 
belang is voor veel doelgroepen? 
 



  

 
 

 Antwoord: 
Optisport en de gemeente gaan samen in overleg om te zorgen dat deze doelgroepen kunnen blijven 
zwemmen. Voor schrijnende gevallen zal maatwerk worden verricht. Voor doelgroepen met een laag 
inkomen (minima) zijn er regelingen voor sport (Kindpakket en Sportregeling).  
 

4.  Wordt er vanuit het college gekeken, naar mogelijkheden om zwembaden voor sluiting te behoeden nu 
de exploitatie in het geding komt, door de hoge kosten en minder gebruikers? 
 

 Antwoord: 
Ja, er wordt meegedacht met het stichtingsbestuur van sportcomplex De Rolpeal over het afsluiten 
van een nieuw energiecontract.  
Voor zwembad It Rak zal in de eerstkomende aandeelhoudersvergadering verduurzaming hoog op de 
agenda staan.   
Voor zwembad Vitaloo in Bolsward is extra geld in de begroting 2023 opgenomen voor de verhoogde 
energielasten.  
De beide buitenbaden in de gemeente (zwembad Mounewetter en De Klomp) zijn in de herfst- en 
winterperiode gesloten. Deze twee buitenbaden zijn (deels) verduurzaamd en hebben daarom 
gedurende hun openingsperiode (lente/zomer) minder last van hoge energieprijzen.  
 

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  


