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Gevraagd besluit

De raad besluit:
1. kennis te nemen van rapportage 'Toekomst zwembaden Woerden';
2. de scenario's 'sluiting/sloop beide zwembaden en realisatie nieuwbouw' en 'Voortzetting 

huidige situatie (behoud beide accommodaties)' verder uit te werken en ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen;

3. de oprichting van een sportbedrijf als exploitatiemodel voor de zwembaden en 
gemeentelijke (binnensport)accommodaties te verkennen;

4. voor het opstellen van een projectplan ten behoeve van de scenario's 'sluiting/ sloop 
beide zwembaden en realisatie nieuwbouw' en 'Voortzetting huidige situatie (behoud 
beide accommodaties)' en het samenstellen van een projectorganisatie een bedrag van € 
100.000 beschikbaar te stellen. In 2023 komt er, naast de 
collegewerkprogrammamiddelen, € 50.000 ten laste van de post onvoorzien in de 
begroting. In 2024 zal het bedrag van € 50.000 terugvloeien naar het resultaat.

Publieks-
samenvatting

Gemeente Woerden beschikt over twee zwembaden, namelijk het Batensteinbad in Woerden 
en H2O in Harmelen. Het college heeft in maart 2015 besloten om de exploitatie en het 
beheer van de beide zwembaden per 1 juli 2015 over te dragen aan het maatschappelijk 
initiatief Stichting WoerdenSport. De overeenkomst met WoerdenSport loopt tot 1 juli 2025. 
Een extern bureau is verzocht de huidige exploitatie en de panden op hoofdlijnen te 
analyseren en om vervolgens via een aantal scenario’s te komen tot een richtinggevend advies
voor de toekomst van zwembaden in Woerden.

Procedure

Deadline indiening 
technische vragen

Woensdag 7 december
Beantwoording 
technische vragen

Maandag 12 december

Behandelvoorstel PA 15 december, raadsvergadering 21 december 2022

Voorgeschiedenis

Datum Link Onderwerp en relevante informatie

10 november 
2022

Thema-avond
Presentatie 
WoerdenSport

Thema-avond op locatie H2O
Op verzoek vanuit de gemeenteraad heeft op 10 november 2022 een 
Thema-avond bij H2O plaatsgevonden.
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/10-november/20:00/Themabijeenkomst-Toekomst-van-zwembaden/Presentatie-WoerdenSport.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/10-november/20:00/Themabijeenkomst-Toekomst-van-zwembaden/Presentatie-WoerdenSport.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/10-november/20:00
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Presentatie 
onderzoeksbureau

9 juni 2022 2022:
Raadsvoorstel
Raadsvergadering 9 
juni 2022

2021:
Politieke Avond 18 
maart 2021
Raadsvergadering 25 
maart 2021
Raadsvoorstel
Annotatie

2020:
Politieke Avond 17 
september 2020
Raadsvergadering 24 
september 2020
Annotatie
Raadsvoorstel

Raadsvoorstel – Financiële schade 2022 voor WoerdenSport ten gevolge
van corona (2022), raadsvoorstel – financiële schade 2021 van 
WoerdenSport ten gevolge van corona (2021) en raadsvoorstel - 
Financiële schade door corona van WoerdenSport (2020)

In 2020, 2021 en 2022 heeft de gemeenteraad WoerdenSport financieel 
gecompenseerd voor de schade die de stichting heeft geleden ten gevolge
van corona.

12 oktober 2021 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief - Planning toekomst zwembaden
In deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de 
planning richting besluitvorming over de toekomst van de zwembaden en 
de daarbij gewenste uitvoeringsorganisatie. Op basis van besluitvorming 
over de Strategische Heroriëntatie en toezeggingen van het college is de 
planning als volgt:

 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

27 mei 2021 Raadsvragen
Raadsvergadering

Raadsvragen Woerden voor Democratie – Toekomst WoerdenSport
Tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2021 heeft Woerden voor 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/27-mei/20:00/Raadsvragen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/27-mei/20:00/Raadsvragen-Woerden-voor-Democratie-WoerdenSport.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21036411-Raadsinformatiebrief-Planning-toekomst-zwembaden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/17-september/20:00/20R-00699-Raadsvoorstel-inzake-financiele-schade-door-corona-van-WoerdenSport-2.PDF
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/annotatie-raadsvoorstel-WoerdenSport.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/20:00/Hamerstukken
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/20:00/Hamerstukken
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/17-september/20:00/22-00-23-00-Raadsvoorstel-financiele-schade-door-corona-van-WoerdenSport
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/17-september/20:00/22-00-23-00-Raadsvoorstel-financiele-schade-door-corona-van-WoerdenSport
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/18-maart/20:00/Annotatie-Financiele-schade-2021-van-WoerdenSport-ten-gevolge-van-corona.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/25-maart/20:00/D21008490-Raadsvoorstel-Financiele-schade-2021-van-WoerdenSport-ten-gevolge-van-corona-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/25-maart/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/25-maart/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/18-maart/20:00/Raadsvoorstel-Financiele-schade-2021-van-WoerdenSport-ten-gevolge-van-corona
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/18-maart/20:00/Raadsvoorstel-Financiele-schade-2021-van-WoerdenSport-ten-gevolge-van-corona
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/9-juni/20:00/Hamerstukken
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/9-juni/20:00/Hamerstukken
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/09-juni/20:00/D22055068-Raadsvoorstel-Financiele-schade-2022-van-WoerdenSport-ten-gevolge-van-corona-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/10-november/20:00/Themabijeenkomst-Toekomst-van-zwembaden/Presentatie-Toekomst-zwembaden-Woerden-gemeenteraad-DEF.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/10-november/20:00/Themabijeenkomst-Toekomst-van-zwembaden/Presentatie-Toekomst-zwembaden-Woerden-gemeenteraad-DEF.pdf
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Toezegging LTA Democratie raadsvragen gesteld over de toekomst van WoerdenSport. 
Wethouder Noorthoek heeft toen toegezegd dat het plan van aanpak in
2022 aan de raad wordt voorgelegd en dat in 2023 het eindrapport over 
de toekomst van WoerdenSport gereed zal zijn.

24 september 
2020

Raadsvergadering
Annotatie

Strategische Heroriëntatie
In de Strategische Heroriëntatie heeft de gemeenteraad ten aanzien van 
sportaccommodaties op 24 september 2020 besloten om op dat moment 
niet tot sluiting van zwembad H2O in Harmelen over te gaan, maar 
onderzoek te gaan doen naar de vorming van een sportbedrijf voor 
zwembaden en sporthallen met een taakstellende besparing van € 
200.000 vanaf 2025. Deze taakstelling wordt in een latere fase van dit 
onderzoek betrokken.

23 april 2015 Raadsvergadering
Raadsvoorstel
Commissie Middelen
Annotatie

Raadsvoorstel - Aanwijzing exploitatie en beheer gemeentelijke 
zwembaden als dienst van algemeen economisch belang
Via dit raadsvoorstel heeft de gemeenteraad o.a. besloten WoerdenSport 
aan te wijzen als exploitant van de zwembaden.

3 maart 2015 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief - overdracht beheer en exploitatie Woerdense 
zwembaden
‘Het college is verheugd mede te delen dat de onderhandelingen met het 
maatschappelijk initiatief WoerdenSport hebben geleid tot 
overeenstemming. Daarom heeft het college besloten om het beheer en
de exploitatie van de Woerdense zwembaden voor de aankomende 10 
jaren over te dragen aan WoerdenSport.

10 december 
2014

Commissie Middelen
Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief - Beheer en exploitatie zwembaden
Via deze raadsinformatiebrief heeft de raad kennisgenomen van Het 
collegebesluit om het maatschappelijk initiatief WoerdenSport de ruimte 
te bieden om het beheer en de exploitatie van de zwembaden op zich te 
nemen.

regelgeving

naam en link relevante artikelen en informatie

Gemeentewet, art. 
108, juncto art. 147

Gemeentewet, artikel 108
1. De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente 

wordt aan het gemeentebestuur overgelaten.
2. Regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd bij of 

krachtens een andere dan deze wet ter verzekering van de uitvoering daarvan, met 
dien verstande dat het geven van aanwijzingen aan het gemeentebestuur en het aan 
het gemeentebestuur opleggen of in zijn plaats vaststellen van beslissingen, slechts 
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https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=147&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&paragraaf=1&artikel=108&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&paragraaf=1&artikel=108&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2014/10-december/20:00/Rib-14R-00507-inzake-Beheer-en-exploitatie-zwembaden/14r-00507-rib-beheer-en-exploitatie-zwembaden-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2014/10-december/20:00/Rib-14R-00507-inzake-Beheer-en-exploitatie-zwembaden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/8-april/20:00/Rv-15R-00118-inzake-Aanwijzing-exploitatie-en-beheer-gemeentelijke-zwembaden-als-Dienst-van-algemeen-economisch-belang-DAEB/b-15r-00117-rib-overdracht-beheer-en-exploitatie-woerdense-zwembaden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/8-april/20:00/Rv-15R-00118-inzake-Aanwijzing-exploitatie-en-beheer-gemeentelijke-zwembaden-als-Dienst-van-algemeen-economisch-belang-DAEB/c-annotatie-bij-bespreking-zwembaden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/8-april/20:00/Rv-15R-00118-inzake-Aanwijzing-exploitatie-en-beheer-gemeentelijke-zwembaden-als-Dienst-van-algemeen-economisch-belang-DAEB
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/23-april/20:00/Hamerstukken-besluiten-zonder-debat/h2-15r-00118-rv-aanwijzing-exploitatie-en-beheer-gemeentelijke-zwembaden-als-dienst-van-algemeen-economisch-belang-daeb.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/23-april/20:00/Hamerstukken-besluiten-zonder-debat
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/annotatie-raadsvoorstel-strategische-herorientatie-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/20:00/Raadsvoorstel-Strategische-Herorientatie
https://lta.nu/woerden/T-005.html
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kan geschieden indien de bevoegdheid daartoe bij de wet of krachtens de wet bij 
provinciale verordening is toegekend.

3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, vijfde lid, 119, vierde lid en 120, 
tweede lid, worden de kosten, verbonden aan de uitvoering van het tweede lid, voor 
zover zij ten laste van de betrokken gemeenten blijven, door het Rijk aan hen vergoed

Gemeentewet, art. 147
1. Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de 

bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college
of de burgemeester is toegekend.

2. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad.
De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, tweede lid, berusten bij het college, voor 
zover deze niet bij of krachtens de wet aan de raad of de burgemeester zijn toegekend.
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