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Amersfoort, 2 juni 2022 
 
 
Geachte, 
 
SRO exploiteert zwembad de Octopus in uw gemeente. Wij zijn trots op de hoge bezoekersaantallen 
en het gegeven dat we het complex in de afgelopen jaren feitelijk zonder exploitatiesubsidie hebben 
kunnen exploiteren. In deze brief verzoeken wij u om financiële steun om het bad ook de resterende 
contractperiode te kunnen blijven exploiteren. Het handhaven van de hoge klanttevredenheid en het 
meewerken aan de uitvoering van de zwembadvisie zijn daarin belangrijke aandachtspunten, evenals 
een financieel gezonde exploitatie.  
 
In 2019 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de samenwerking. Dat is zo vastgelegd in de 20 
jarige overeenkomst die we met elkaar hebben gesloten. Daarbij zijn er door zowel de gemeente als 
SRO punten ter verbetering afgesproken. We zijn er niet in geslaagd om andere financiële afspraken 
te maken. Dat was aanleiding om afgelopen jaar opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. 
Voorafgaand aan deze gesprekken heeft u de zwembadvisie vastgesteld en is geconstateerd dat het 
huidige beheermodel nog voldoet. Wel is opnieuw vastgesteld dat een aantal zaken moet worden 
aangescherpt.  
 
De discussie spitst zich toe op het herzien van de financiële afspraken. Wij hebben eerder 
aangegeven dat de revenuen van de gemeentelijke duurzaamheidsinvesteringen nodig waren om de 
exploitatie ‘gezond’ te houden. Het schrappen van het schoolzwemmen en het ontbreken van een 
exploitatiesubsidie hebben er voor gezorgd dat SRO binnen de bestaande afspraken de jaarlijkse 
kostenstijgingen heeft moeten opvangen. Verdere besparingen kunnen wij niet meer opvangen in de 
bestaande exploitatie. Mede vanwege de recente ontwikkelingen inzake corona, stijging van 
energieprijzen en (personele) kosten, verwachten wij de komende jaren een sterk negatieve 
exploitatie. Zo is er op dit moment bijvoorbeeld sprake van minder bezoek als gevolg van de corona 
sluitingen. Ook willen wij graag, net als de gemeente, voor onze medewerkers het met gemeenten 
afgesproken minimumloon van €14,- gaan hanteren.  
 
Wij hebben inmiddels veel tijd en energie gestoken in het uitwisselen van informatie en het voeren 
van gesprekken over de te verwachten exploitatieverliezen. Vooralsnog heeft dat alleen als resultaat 
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opgeleverd dat we een subsidieverzoek kunnen indienen voor de activiteit SwimExperience, die wij 
ooit zijn gestart om basisschoolkinderen meer zwemvaardig te maken en het verlies van het 
schoolzwemmen te compenseren.  
 
Concreet willen wij u vragen om ons op de volgende wijze financieel tegemoet te komen: 

• Instemmen met een (extra) stijging van de tarieven, aanvullend aan de gebruikelijke 
indexering, hetgeen €15.000,-  extra inkomsten oplevert; 

• Een structurele extra bijdrage ter grootte van €40.000,-; 

• Afspraken om kostenstijgingen van met name energie en CAO afspraken te compenseren. 
 
Waar mogelijk kijken wij ook naar kostenbesparingen. Dat betekent wel dat daarmee de kwaliteit van 
de dienstverlening of de openingstijden ter discussie komen te staan. Dat doen we liever niet en 
zullen we ook alleen in overleg met de gemeente doen, mede gelet op de in de zwembadvisie 
verwoorde ambities. Om in zwemtermen te blijven; het water staat SRO Leusden BV tot aan de 
lippen. Zonder structurele financiële tegemoetkomingen wordt de exploitatie zwaar verliesgevend.  
 
Het bovenstaande betekent ook dat wij bij forse meevallers bereid zijn om de financiële afspraken 
met de gemeente te herzien, ten gunste van de gemeente.  
 
Wij hopen op uw medewerking, zodat we ook de komende jaren de inwoners uit Leusden een 
kwalitatief goed sport- en beweegaanbod kunnen bieden in zwembad de Octopus.  
 
Met vriendelijke groeten, 
SRO Leusden BV 
 
 
M.C. Bloemsma 
Directeur 
 
 




