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Inleiding 

Zwembad de Meermin is één van de twee gemeentelijke zwembaden in de 

gemeente Steenbergen.  Het zwembad heeft een regionale functie en voorziet al 

50 jaar in de behoefte aan een laagdrempelige sportvoorziening voor de burgers.    

De raad van de Gemeente Steenbergen heeft de gemeentelijke baden elk een 

bezuinigingsopdracht opgelegd van € 65.000 ten opzichte van de begroting van 

2014. In de afgelopen jaren zijn de maximale bezuinigingen die binnen de 

bestaande exploitatievorm mogelijk zijn gerealiseerd.  Om de 

bezuinigingsopdracht te kunnen realiseren moet er gewerkt worden naar een 

efficiëntere bedrijfsvoering.   

Op basis van het uitgangspunt van gemeente naar gemeenschap hebben wij als 

werkgroep “privatisering zwembad de meermin” als betrokken burgers en 

gebruikers van Zwembad de meermin de mogelijkheden verkend op de door de 

raad opgestelde doelstelling te behalen. 
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Financiële gegevens 

De financiële gegevens zijn tot stand gekomen op basis van: 

 

- Programma Sport en Cultuur, beleidsveld zwembaden product 6083/6084 

- Evaluatie en Financieel overzicht 2014 zwembad de Meermin 

- Notitie bezuinigingsopgave Zwembaden (Mark de Kok d.d. 8-8-2014) 

- Arbeidsvoorwaarden seizoenspersoneel zwembad de Meermin 

- Diverse detail opgaven vanuit de gemeente naar aanleiding van financieel 

overzicht 2014 

 

Op basis van deze informatie zijn wij als werkgroep aan de slag gegaan en 

hebben wij de kosten geschrapt die wij overbodig achten en kosten toegevoegd 

die wij op basis van de exploitatie noodzakelijk vinden.   
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Doelstelling gemeente 

Als werkgroep zijn we uitgegaan van de volgende gemeentelijke doelstellingen: 

- De door de raad opgestelde bezuinigingsopdracht om €65.000 te 

bezuinigingen op de exploitatie van zwembad de Meermin als onderdeel 

van de programmabegroting 2014. 

- Het tekort op de begroting van het gemeentelijke zwembad terug te 

dringen. 

- Vorm geven aan de gewijzigde rol van de gemeente naar een decentraal 

en faciliterende organisatie 

- Het verminderen van de exploitatielasten op gemeentelijk niveau, middels 

een exploitatiemodel van beperkte zelfstandigheid van de meermin. 

- De gebruiker/exploitant binnen de wettelijke mogelijkheden en 

gemeentelijke kaders zoveel mogelijk vrijheid te geven om inkomsten te 

kunnen genereren en zo zelf een eigen bedrijfsvoering te voeren. 
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Doelstelling werkgroep de Meermin 

De Werkgroep de Meermin is opgericht met de volgende doelstellingen: 

 

- Invulling geven aan de wens van de gemeente Steenbergen om gebruikers 

van het zwembad Steenbergen te betrekken bij het zelfstandig exploiteren 

van het zwembad 

- Onderzoeken van de mogelijkheden om de bezuinigingsopdracht te 

behalen doormiddel van het oprichten van een stichting. 

- Behouden van een laagdrempelige zwemaccommodatie 
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Scenario’s 

- Huidige exploitatie voorzetten 

Binnen de bestaande exploitatie is er geen ruimte meer om voldoende 

aanvullende bezuinigingen te realiseren om de bezuinigingsopdracht te 

behalen.  In dit scenario heeft de gemeente volledige invloed over de 

bedrijfsvoering.  

 

- Exploitatie door een nieuw op te zetten stichting 

In dit scenario wordt de exploitatie uitgevoerd door een stichting, waarbij 

het exploitatierisico bij de gemeente ligt. De stichting kan de exploitatie 

structureel  efficiënter uitvoeren in vergelijking tot de gemeente en kan 

hierbij financieel voordeel behalen.  De stichting kent bij de exploitatie geen 

winstoogmerk. 

De gemeente houdt toezicht over stichting die de exploitatie beheerd.  

 

- Overdracht aan een non-profit instelling of commerciële partij op basis van 

overdacht van beperkt exploitatierisico (overheidsopdracht) 

De gemeente draagt de exploitatie over aan een derde partij op basis van 

een openbare inschrijving.  Hierbij is op voorhand niet aan te geven wat de 

uitkomst hiervan zal zijn. Na het verstrekken van de opdracht is er weinig of 

geen invloed op de bedrijfsvoering.  Voor de gemeente is slechts beperkt 

financieel voordeel mogelijk.  
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- Overdracht aan een non-profit instelling of commerciële partij op basis van 

overdracht van het exploitatierisico (concessie van diensten) 

De exploitatie wordt in dit scenario volledig uitgevoerd en gedragen door de 

derde partij. De toekenning vindt plaats op basis van een openbare 

inschrijving waarbij op voorhand onduidelijk is wat de uitkomst hiervan zal 

zijn. Er is geen invloed op de bedrijfsvoering van het zwembad. De 

organisatie die het zwembad exploiteert zal een bepaalde winstmarge 

wensen te behalen.  Voor de gemeente is hierdoor slechts beperkt 

financieel voordeel mogelijk. 
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Stichting 

Op basis van de verkenning binnen de werkgroep de meermin voldoet het 

scenario “Exploitatie door een nieuw op te zetten stichting” het meest aan de 

doelstellingen van de gemeente. 

Burgers en gebruikers worden betrokken bij de exploitatie van het zwembad en 

geven daarmee invulling aan de voorziening die de gemeente faciliteert. De 

stichting voert de dagelijkse bedrijfsvoering van het zwembad met als doel de 

exploitatie van het zwembad te verbeteren.   De bedrijfsvoering vindt plaats op 

krachtige en bedrijfsmatige wijze, waarbij de overhead aanzienlijk wordt verkleind 

waardoor de bezuinigingsdoelstelling van de raad kan worden behaald. 

De stichting kan binnen de gemeentelijke kaders op zoek naar nieuwe extra 

commerciële activiteiten ten behoeve van de dekking van de financiële lasten.   
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Uitgangspunten  

- De gemeente blijft eigenaar van het zwembad 

Het uitgangspunt is dat de gemeente eigenaar blijft van het zwembad en de 

faciliteiten. Uitgangspunt is dat de gemeente verantwoordelijk blijft zoals 

beschreven in de Bijlage A. 

 

- De stichting is niet risicodragend 

Binnen de exploitatie heeft de stichting geen invloed op: 

o De weersomstandigheden. Slecht weer zal leiden tot een aanzienlijk 

lager abonnementen en kaartverkoop.  

o Kosten voor groot onderhoud en onvoorziene schades aan het bad, 

de omgeving en de installaties hebben wij niet opgenomen. De 

kosten komen voor rekening van de eigenaar van het zwembad. 

 

- De stichting voert een energiezuinige exploitatie 

In het zwembad wordt gebruik gemaakt van maatregelen die het 

energiegebruik zoveel mogelijk beperken.   Zo wordt er zonne-energie 

gebruikt, de baden afgedekt en worden er frequentie geregelde pompen 

gebruikt. Hierbij worden deze middelen zo effectief mogelijk ingezet om een 

maximale besparing te realiseren. 

 

- De stichting staat voor professioneel en vakkundig toezicht 

Het bad personeel dat aan het bad ingezet wordt is bekwaam en ervaren. 

Zij zijn voldoende opgeleid en getraind conform het kwaliteitshandboek.   

 

- De stichting biedt gedegen en kwalitatief goed zwemonderwijs 

De stichting heeft als uitgangpunt om op een laagdrempelige manier breed 

kwalitatief zwemonderwijs aan te bieden aan kinderen en volwassenen. 

Zweminstructeurs zijn kwalitatief geschoold en getoetst conform de 

geldende normen.  De zwemlessen worden met een hoge frequentie 

aangeboden zodat binnen een zwemseizoen het hoogst haalbare resultaat 

wordt behaald. 
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- De stichting staat voor een veilig en schoon zwembad 

Uitgangspunt is dat het zwembad schone omgeving is, waar jong en oud 

veilig kunnen recreëren.  Het zwembad voldoet aan de veiligheidseisen die 

vanuit de provincie zijn gesteld. 

   

- De stichting organiseert activiteiten  

De stichting blijft zich inzetten om activiteiten te organiseren waarmee de 

burgers op een laagdrempelige wijze kunnen deelnemen. Voorbeelden 

hiervan zijn 

o Disco zwemmen 

o Afstandsproef 

o Zwemvierdaagse 

o Midzomernachtduik 

o Activiteitenweek (Zomervakantie) 
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Verwachte exploitatie versus begroting 2014 en 2015 

  

Verwachte

Begroting Begroting Exploitatie

kostensoort Omschrijving van de lasten 2014 2015

4007 Personeelskosten 69.631          68.795          69.000         

4019 Kosten uitzendkrachten 60.143          64.405          71.500         

4021 Bijdrage kosten WVS

4027 Electriciteitverbruik 12.415          9.415             9.500            

4028 Gasverbruik 9.500             5.000             9.500            

4032 Aanschaffingen 5.125             4.125             4.500            

4042 Belastingen 6.697             6.895             7.000            

4045 Overige uitgaven 19.140          17.896          25.000         

Sport-spel- en lesmateriaal 2.647        

Wateronderzoek 1.240        

Chloorbleekloog en natronloog 4.000        

Drukwerk incl. diploma 1.230        

Keuring glijbaan 527           

Kosten activiteiten 2.665        

Onderh. Bodemreiniger 512           

Onkruidbestrijding,zand en schoonmaak 3.075        

Overige k.o.a. inboet beplanting 2.000        

4047 reis- en verblijfkosten 615                630                650               

4054 lidmaatschap en contributies 564                342                350               

4065 waterverbruik 6.364             7.045             7.000            

4066 telefoon 600                600                500               

4089 bedrijfskleding 2.306             2.405             2.500            

4099 opleidingen 2.050             1.050             2.000            

4104 containerverhuur 1.488             1.648             1.500            

4105 verzekeringen 1.015             1.025             1.100            

4252 aankopen horeca 13.659          15.033          15.000         

4261 kosten internet 350                300                300               

4307 doorbelasting operationeel beheer 5.160             5.237             5.500            

4228 doorbelasting rollend materieel 1.344             1.512             1.500            

4230 doorbelasting I &A 15.169          5.923             1.500            

4241 doorbelasting concerncontrol 4.531             

4308 doorbelasting staf 4.518             1.000            

4302 doorbelasting ondersteuning 5.689             6.001             1.500            

4237 doorbelasting P en O 7.576             8.069             1.500            

4305 doorbelasting eigendom en beheer 17.817          13.217          1.000            

Kosten Wifi 1.000            

Marketingbudget 3.000            

totale kosten 268.948        251.086        244.400       
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Toelichting verwachte exploitatie 

 

 

verwachte

begroting exploitatie

Personeelskosten 68.795€       69.000€       

Dit zijn de salariskosten van Leo Holierhoek 

Hierbij geen afwijking ten opzichte van reeds bestaande

begroting. Wel is het wenselijk om het dienstverband

bij de gemeente te houden.

verwachte

begroting exploitatie

Kosten uitzendkrachten 64.405€       71.500€       

Dit zijn de personeelskosten van de overige werknemers

welke allen via oproepuren werkzaam zijn. Deze mensen

zijn in dienst bij Driessen. Onze afwijking ontstaat doordat we de vervanging

van John in onze begroting hebben opgenomen.

verwachte

begroting exploitatie

Electriciteitsverbruik 9.415€         9.500€          

Stroomverbruik wordt verwacht lager te zijn in verband met 

andere frequentie instelling van de machines. 

Maar dit is nog niet bewezen dus om dit reden

geen afwijking ten aanzien van de begroting.

verwachte

begroting exploitatie

Gasverbruik 5.000€         9.500€          

Het gasverbruik is gekoppeld aan de weerverwachting 

en dus lastig in te schatten. Wij hebben deze inschatting

hoger dan de begroting  dit  aan de hand van historisch

bekende cijfers inzake het gasverbruik.

verwachte

begroting exploitatie

Aanschaffingen 4.125€         4.500€          

Deze post is nodig voor het vervangen tafels en stoelen en dergelijke

Wij hebben hierbij gekozen om voorlopig nog geen afwijking

te maken ten opzichte van de begroting
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verwachte

begroting exploitatie

Belastingen 6.895€         7.000€          

Deze post bestaat uit WOZ heffing ad 5.240 en waterschap

riool voor 1.655. Voor als nog hebben wij deze post het

zelfde opgenomen. Maar omdat we geen eigenaar worden

aan we alleen gebruikersbelasting betalen en de vraag is

ook of het rechtvaardig is om deze belasting een heel jaar

te betalen als het gebruik maar 18 weken is.

Het verschil in gebruikersdeel  versus eigenaar levert 

een besparing op van 160 euro

verwachte

begroting exploitatie

Overige uitgaven 17.896€       25.000€       

Hieronder valt een hele opsoming van activiteiten namelijk

Sport-spel- en lesmateriaal

Wateronderzoek

Chloorbleekloog en natronloog

Drukwerk incl. diploma

Keuring glijbaan

Kosten activiteiten

Onderh. Bodemreiniger

Onkruidbestrijding,zand en schoonmaak

Overige k.o.a. inboet beplanting

Wij hebben deze kosten bewust verhoogd zodat er meer geld

te besteden is voor sport-spelmaterialen

verwachte

begroting exploitatie

Reis en verblijfkosten 630€             650€             

Hierbij geen afwijking ten opzichte van reeds bestaande

begroting.

verwachte

begroting exploitatie

Lidmaatschappen en contributies 342€             350€             

Hierbij geen afwijking ten opzichte van reeds bestaande

begroting.
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verwachte

begroting exploitatie

Waterverbruik 7.045€         7.000€          

Hierbij geen afwijking ten opzichte van reeds bestaande

begroting. Is wel deels weersafhankelijk ook hierbij hebben wij

rekening gehouden met de reeds bekende statistische gegevens.

verwachte

begroting exploitatie

Telefoon 600€             500€             

Hierbij wijken wij bewust af, in combinatie met internet is zijn

wij van mening deze kosten goedkoper kunnen als het anders wordt aanpakt.

verwachte

begroting exploitatie

Bedrijfskleding 2.405€         2.500€          

Hierbij geen afwijking ten opzichte van reeds bestaande

begroting.

verwachte

begroting exploitatie

Opleidingen 1.050€         2.000€          

Hierbij wijken wij bewust af, omdat we training van het badpersoneel

meer aandacht willen geven.

verwachte

begroting exploitatie

Containerverhuur 1.648€         1.500€          

Hierbij wijken wij af omdat reeds onderzocht is dat hierop nog bezuinigd

kan worden, alleen via de gemeente lukt dit niet in verband met

meerjarig contract.

verwachte

begroting exploitatie

Verzekeringen 1.025€         1.100€          

Deze post is gelijkgehouden hieronder zijn de kosten van WA/all risk

brand en storm verzekering
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verwachte

begroting exploitatie

Aankopen horeca 15.033€       15.000€       

Deze post is gelijkgehouden maar wij spelen wel met ideeën om 

e.e.a. aan assortiment te vervangen/ uit te breiden of juist te verminderen

verwachte

begroting exploitatie

Kosten internet 300€             300€             

Zie opmerking onder telefoon

verwachte

begroting exploitatie

Doorbelasting operationeel beheer 5.237€         5.500€          

Deze post is gelijkgehouden omdat het maaien en vegen van de

terreinen naar onze mening niet goedkoper kan dan hoe het nu

is georganiseerd.

verwachte

begroting exploitatie

Doorbelasting rollend materieel 1.512€         1.500€          

Deze post is gelijkgehouden omdat het maaien en vegen van de

terreinen naar onze mening niet goedkoper kan dan hoe het nu

is georganiseerd.

verwachte

begroting exploitatie

Doorbelasting  I & A 5.923€         1.500€          

Hierbij wordt wel een afwijking gemaakt in verband met loskoppelen van de 

ICT systemen met het gemeentenetwerk en 

alleen kosten gemaakt worden voor kassasysteem en pinautomaat

Hoe om te gaan met toekomstige ict investeringen
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verwachte

begroting exploitatie

Doorbelasting  concerncontrol/staf 4.518€         1.000€          

Door ons zal er financieel verslag opgemaakt worden welke ter controle

aan de gemeente zal worden aangeboden. Overige werkzaamheden

zal door de leden van de werkgroep verricht worden.

verwachte

begroting exploitatie

Doorbelasting  ondersteuning 6.001€         1.500€          

Dit bedragen de kleine kantoorkosten. Verder ondersteuning zal

verricht worden door leden van de werkgroep.

verwachte

begroting exploitatie

Doorbelasting  P en O 8.069€         1.500€          

Deze kosten abonnement arbo dienst en jaarlijks eenmalige toetsen

van het arbeidscontract. De overige werkzaamheden zullen door 

leden van de werkgroep worden uitgevoerd.

verwachte

begroting exploitatie

Doorbelasting  eigendom en beheer 13.217€       1.000€          

Dit zijn alleen de kosten voor de functioneringsgesprek van Leo

Holierhoek. Alle andere werkzaamheden worden ingevuld door leden

van de werkgroep.

verwachte

begroting exploitatie

Kosten Wifi -€                  1.000€          

Eenmalige kosten voor de aanleg en abonnement

verwachte

begroting exploitatie

Marketingbudget -€                  3.000€          

Diepere investeringen in sociale media en uitwerken marketingplan.


