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Onderwerp Visie op overdekt zwemmen in Leusden

Voorstel
Het college stelt u voor het visiedocument "Zin in zwemmen" vast te stellen als basis voor de 
afwegingen bij het exploitatieonderzoek zwembad Octopus dat in 2021 zal plaatsvinden. 
Daarmee worden de volgende ambities onderschreven:
We streven naar

a. Verhoogde zwemveiligheid van Leusdense inwoners
b. Optimale borging van de doelen vanuit het sociaal domein, (w.o. vitaliteit, positieve 

gezondheid) in de programmering.
c. Verbeterde toegankelijkheid van het zwembad voor alle doelgroepen
d. Versterking van de positie en functionaliteit van het zwembad door samenwerking 

met Leisure-aanbieders en aanpalende aanbieders op het sportpark.

Aanleiding
De motie “Uitstel van evaluatie exploitatie van zwembad Octopus” van 26 september 2019 
geeft aanleiding alternatieve exploitatievormen te onderzoeken. Omdat er geen beleidskader 
zwemmen/zwembad is op basis waarvan er afwegingen gemaakt kunnen worden met het 
oog op de meerwaarde van zwemmen in verhouding tot de kosten van het zwembad, is er 
een visie op zwemmen geformuleerd.

Doel / Effect
De visie geeft inzicht in de meerwaarde van zwemmen voor de Leusdense inwoners en 
weegt daarmee impliciet het belang van het zwembad Octopus. In de zoektocht naar de best 
passende exploitatievorm geeft de visie houvast en richting aan de keuzes die gemaakt 
moeten worden.

Argumenten
1. Visie vormt de basis voor het exploitatie onderzoek

Het onderzoek naar de exploitatie van zwembad Octopus zal om keuzes vragen met 
betrekking tot de best passende exploitatievorm van het zwembad. Deze keuzes wil 
de gemeente maken op basis inhoudelijke argumenten in relatie tot financiële 
argumenten. Deze visie biedt die inhoudelijke argumenten.

1a. Verhoogde zwemveiligheid van alle inwoners van Leusden
Het aantal kinderen dat het C-diploma haalt ligt onder het landelijk gemiddelde in 
Leusden. Het C-diploma is nodig om te spreken van zwemveiligheid. Swim 
Experience is een goed alternatief. We gaan onderzoeken of Swim Experience een 
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plek kan krijgen in het kader van het zogenoemde Nieuw Curriculum. Daarnaast is 
het belangrijk dat de wachtlijsten voor zwemles worden weggewerkt.

1b. Optimale borging van de doelen vanuit het sociaal domein, (w.o. vitaliteit, positieve 
gezondheid) in de programmering.
We zien dat zwemmen goed bijdraagt aan het realiseren van doelen in het sociaal 
domein en zien daar nog kansen liggen als we afspraken kunnen maken over de 
programmering met de exploitant.

1c. Verbeterde toegankelijkheid van het zwembad voor alle doelgroepen
We constateren dat het zwembad een paar drempels heeft voor specifieke 
doelgroepen, zoals onvoldoende licht op het parkeerterrein voor slechtzienden, (nog) 
betere hulpmiddelen voor mensen met een fysieke beperking en financiële steun om  
zwemlessen te kopen voor mensen met een lage SES.

1d. Versterking van de positie en functionaliteit van het zwembad door samenwerking 
met Leisure-aanbieders en aanpalende aanbieders op het sportpark.
In de visie op recreatie en toerisme staat: “Er is een groeiende behoefte aan 
accommodaties op het gebied van gezondheid, welzijn en vakanties” en “We willen 
Leusden meer “naam” geven, meer als merk gaan ‘branden’ en de aanwezige 
mogelijkheden beter benutten”.
De buitenruimte van het zwembad kan nog meer bij de binnenruimte worden 
betrokken, waardoor het zwembad ook in de zomer aantrekkelijker wordt. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
1.1 De overeenkomst met de SRO loopt tot 2030 en kan alleen met wederzijdse instemming 

worden opengebroken. Mee besluiten over de programmering bijvoorbeeld wordt in de 
huidige overeenkomst niet geregeld. Maar als de gemeente en de SRO hierover nadere 
afspraken kunnen maken en dit goed regelen, is er wellicht meer mogelijk dan nu 
gebeurt. 

Risico’s
Met het vaststellen van de visie bevestigt de raad het belang van het zwembad. Dit kan het 
beeld scheppen dat de gemeente niet zal bezuinigen op het zwembad. Als het zwembad 
onderdeel gaat worden van een bezuinigingsdiscussie, biedt de visie inzicht in de 
maatschappelijke waarde van zwemmen en kan zo afgewogen worden tegen andere 
bezuinigingsopties.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Na vaststelling kan het onderzoek naar vormen van exploitatie van het zwembad starten.
De ambities worden uitgewerkt in een plan.
Externen die betrokken zijn, de SRO, de jeugdgemeenteraad en de Participatieraad, krijgen 
de visie toegezonden. 
Via de website kan de visie door alle inwoners van Leusden worden opgevraagd.
Middels de RIB wordt de raad op de hoogte gehouden van de uitvoering van de ambities en 
de start van het exploitatie-onderzoek.
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Bijlagen
Zin in zwemmen, visie op overdekt zwemmen in Leusden, 2021 (L275009)

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 13 juli 2021, nummer:  L275009 

b e s l u i t:
1. Het visiedocument "Zin in zwemmen" vast te stellen als basis voor de afwegingen bij 
het exploitatieonderzoek zwembad Octopus dat in 2021 zal plaatsvinden. Daarmee worden 
de volgende ambities onderschreven:
We streven naar 

a. Verhoogde zwemveiligheid van Leusdense inwoners
b. Optimale borging van de doelen vanuit het sociaal domein, (w.o. vitaliteit, positieve 

gezondheid) in de programmering.
c. Verbeterde toegankelijkheid van het zwembad voor alle doelgroepen
d. Versterking van de positie en functionaliteit van het zwembad door samenwerking 

met Leisure-aanbieders en aanpalende aanbieders op het sportpark.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 30 september 2021

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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