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Thema-avond 
 
Om binnen Raad op Donderdag een Thema-avond met de gemeenteraad in te plannen, vragen we je 

een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor 

onderstaande vragenlijst en stuur die aan raadsgriffie@woerden.nl. De griffie bereidt op basis van dit 

formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming 

plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je 

verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een 

raadsinformatiebrief. 

De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in het intern planningsschema. 

Kijk daarvoor op de PIM-pagina ‘de griffie informeert’.  

 

Portefeuillehouder 

Wethouder Rozendaal en wethouder Noorthoek  

 

Opsteller 

Maurits van Tubergen Lotgering en Christel Soede 

 

Onderwerp 

Toekomst zwembaden 

 

Aanleiding 

In het Bestuursakkoord 2022 – 2026 is bij doel 13 onderstaande opgenomen: 

’In overleg met WoerdenSport wordt een besluit over de toekomst van de zwembaden in 

Woerden voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiervoor worden meerdere scenario’s uitgewerkt. 

Uitgangspunten voor deze scenario’s zijn: bereikbaarheid voor onze inwoners, beschikbaarheid 

van voldoende aanbod voor zwemles, voldoende ruimte voor het verenigingsleven dat aan het 

zwembad verbonden is en betaalbaarheid voor alle inwoners. Ons financiële uitgangspunt is de 

bestaande exploitatie.' 

 

In oktober 2021 heeft het college de raad in een raadsinformatiebrief (D/21/036411) geïnformeerd 

over de planning voor de toekomst van de zwembaden. Hierin is opgenomen dat het college een 

extern bureau onderzoek wil laten doen naar dit vraagstuk. 

 

 

Planning: 

Maart 2022 Gemeenteraadsverkiezingen 

Eind 2022 Kaders voor onderzoek met gemeenteraad bespreken en budget aanvragen 

Begin 2023 Start onderzoek door extern adviesbureau 

Eind 2023 Rapport plus advies naar gemeenteraad voor besluitvorming 

Begin 2024 Uitwerking en uitvoering besluit gemeenteraad 

1 juli 2024 Opzegdatum huidige overeenkomst met WoerdenSport 

1 juli 2025 Einddatum huidige overeenkomst met WoerdenSport 

 

In maart 2022 heeft het college de raad in een raadsinformatiebrief (D/22/054190) geïnformeerd 

over de start van het onderzoek over de toekomstige invulling van het binnenzwemwater in 

Woerden. 
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Het college heeft ervoor gekozen om het onderzoek naar de toekomst van de 

binnenzwemaccommodaties en de vorming van een sportbedrijf in drie fasen op te knippen. 

Fase A: de basis 

Een onderzoeksbureau wordt gevraagd om de feitelijke situatie in beeld te brengen over onder 

andere de bezoekersaantallen, de exploitatiecijfers en het onderhoudsniveau van de beide 

zwembaden. Op basis van deze cijfers worden verschillende scenario’s geschetst waarmee we een 

volgende fase ingaan. Het uitvoeren van dit onderzoek is onderwerp van dit voorstel. 

Fase B: toepassen van de basis 

Op basis van de geschetste scenario’s vormt de gemeente een beeld van de gewenste toekomst.  

Wat voor type gemeente willen we zijn, wat voor zwembadsituatie hoort daar bij en willen we een 

solistisch zwembad of maakt zwemwater deel uit van een breder maatschappelijk knooppunt? 

Ondernemers en maatschappelijke partners worden uitgenodigd om mee te denken in deze fase. 

Aan het eind van deze fase zal door de gemeenteraad een besluit genomen worden over het aantal 

zwembaden, de omvang en de locatie van het pand/de panden, renovatie of nieuwbouw en over 

de eventuele koppeling met andere commerciële en maatschappelijke voorzieningen. 

Fase C: Veilig en vaardig van start 

Nu vaststaat wat we willen gaan creëren is het de vraag hoe we dit het beste kunnen gaan doen. 

Welke doelstellingen hebben we met ons binnensportvastgoed? Wat voor type exploitant is nodig 

om onze doelstellingen te behalen? In deze fase wordt ook de vorming van een sportbedrijf 

onderzocht, waarbij ook de mogelijke koppeling van de werkzaamheden van het Beweegteam aan  

de verantwoordelijkheden van een sportbedrijf wordt onderzocht. In deze fase wordt 

vanzelfsprekend gesproken met onder andere Stichting WoerdenSport en Beweegteam Woerden.  

  

Doel 

Het doel is de raad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek ’Toekomst zwembaden 

Woerden - Beschrijving scenario’s en richtinggevend advies‘ (fase A) door onderzoeksbureau Drijver 

en Partners ter voorbereiding op de besluitvorming door de raad hierover uiterlijk in het vierde 

kwartaal van 2022.  

 

Urgentie 

De overeenkomst met WoerdenSport loopt op 1 juli 2025 af. Deze overeenkomst moet uiterlijk 1 juli 

2024 worden opgezegd. Om de planning te halen is een raadsbesluit over welk scenario verder 

uitgewerkt moet worden in het vierde kwartaal van 2022 absoluut noodzakelijk.  

 

Benodigde tijd 

1 uur 

 

Opzet 

Presentatie resultaten onderzoek door Drijver en Partners (30 min) 

Presentatie actualiteit en toekomst door WoerdenSport (15 min) 

Gelegenheid om vragen te stellen (15 min)  


