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zwembaden 

Geachte Vrienden van het Flevoparkbad, 

Op 6 januari j.l. heeft u in een mail gereageerd op het concept-Strategisch Huisvestingplan Sport 
en het Tarievenbesluit Zwembaden. 
Over het Strategisch Huisvestingsplan Sport heeft u vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over 
de planvorming voor extra zwemcapaciteit in het Oostelijk deel van de stad. Deze beantwoord ik 
met onderstaande toelichting onder A. Vervolgens beantwoord ik onder B. uw vragen over het 
tarievenbesluit zwembaden. 

A. Strategisch huisvestingsplan (SHP). 
Op 20 februari 2018 heeft het College van B&W de Agenda Zwembaden 2025 vastgesteld met 
daarin het speerpunt dat Amsterdam inzet op de transformatie van gemeentelijke buiten-
zwembaden naar gecombineerde binnen/buitenbaden. De reden voor deze keuze is dat het 
aanbod aan openluchtbad in Amsterdam namelijk relatief groot is ten opzichte van andere 
steden, terwijl cijfers van de afgelopen jaren hebben uitgewezen dat het aantal bezoeken per 
ril2 openluchtbad lager is dan het landelijk gemiddelde. 
De huidige spreiding aan overdekt zwemwater laat vooral een tekort zien aan de oostkant van 
de stad. Om te kunnen blijven voorzien in een goed gespreid en voldoende aanbod van over-
dekte zwemcapaciteit in de stad is om deze reden in het SHP opgenomen om in het Oostelijk 
deel van de stad extra binnenzwemwater toe te voegen. 
Hiervoor is in het concept Stedenbouwkundig Plan voor het Strandeiland op 1.1burg ruimte ge-
reserveerd voor een binnenzwembad. De configuratie en exploitatievorm van dit zwembad 
wordt nog nader uitgewerkt. Voor het overige tekort aan zwemcapaciteit in het Oostelijk deel 
van de stad wordt voor de zomer van 2019, in overleg met de betrokkenen, een plan voorbe-
reid — beginnend met een locatieonderzoek. De Vrienden van het Flevoparkbad worden direct 
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betrokken bij deze planvorming. 

B. Tarievenbesluit zwembaden 

• Vindt u dat hiermee aan het "Belangrijk uitgangspunt en randvoorwaarde voor gemeentelij-
ke zwembaden is om het aanbod betaalbaar en daarmee toegankelijk te houden voor alle Am-
sterdammers" uit de zwemvisie 2025 wordt voldaan? 
De tarieven van de gemeentelijke zwembaden staan niet in verhouding tot de kosten. 
Indien wordt over gegaan tot kostendekkende prijzen, dan wordt een toegangskaartje aan-
merkelijk duurder. Zo worden de kosten van de gemeentelijke zwembaden voor maar circa 
40% gedekt met de huidige tarieven. Per zwembadbezoek betaalt de gemeente ongeveer 
6o% van het kaartje. De gemeente doet dit omdat zij zwemmen belangrijk vindt voor de Am-
sterdammer en het zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk wil houden voor alle Amsterdam-
mers. Voor Amsterdammer waarvoor ook deze tarieven nog te hoog zijn om te kunnen 
zwemmen is een kortingsregeling (de zogenoemde minimaregeling) in de vorm van een 
stadspas met gele stip of op indicatie van WPI. Deze maatregelen zijn in lijn met de zwemvisie 
2025. 

• Is de directeur Sport en Bos gemandateerd om een dergelijke besluit te nemen? Hoort dit niet 
eerst aan uw commissie voorgelegd te worden? 
De directeur Sport en Bos is op grond van het Bevoegdhedenbesluit (bijlage i onder B eerste 
lid onder b) gemandateerd/gevolmachtigd om namens het College te besluiten over het aan-
gaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. 
De uitgangspunten voor het tarievenbesluit zijn vastgelegd in de Agenda Zwembaden 2025 en 
dit voorstel is in maart 2018 besproken in de commissie Zorg en Sport. 

• Met wie is dit voornemen van te voren besproken en waarom is dit besluit niet kenbaar gemaakt 
op de normale plek voor gemeentelijke besluiten; bij de officiële bekendmakingen? 
Vanaf 3. juli 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke zwembaden bij de direc-
tie Sport en Bos. Tot die tijd vielen de gemeentelijke zwembaden onder de verantwoordelijk-
heid van de stadsdelen die vrij waren om eigen uitgangspunten te hanteren ten aanzien van 
tarieven. Hierdoor hebben de stadsdelen voor de klanten en sportaanbieders in de betreffende 
zwembaden verschillende accenten kunnen leggen. Het gevolg is dat in Amsterdam een lap-
pendeken aan tarieven is ontstaan en bewoners en sportaanbieders in dezelfde stad verschil-
lende prijzen moeten betalen voor eenzelfde product. Met dit tarievenbesluit wordt dit gelijk-
getrokken. 
Op 20 februari 2018 heeft het College van B&W de Agenda Zwembaden 2025 vastgesteld, 
waarin de uitgangspunten en speerpunten van de Sportvisie 2025 zijn uitgewerkt voor de Am-
sterdamse zwembaden. Daarin is ook een speerpunt opgenomen voor het hanteren van een-
duidige entreetarieven voor bezoekers en huurtarieven voor sportaanbieders. De beschreven 
uitgangspunten in dit speerpunt vormen de basis voor dit tarievenbesluit voor de gemeentelij-
ke zwembaden en zijn besproken met de stadsdelen en de Sportraad Amsterdam. 
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• Wat zijn de afspraken met de andere vijf zwembaden in Amsterdam? Die worden ook door de 

gemeente gesubsidieerd met gemiddeld 600.000 per zwembad. 

De voorgestelde tarieven gelden voor de vijf zwembaden in beheer en exploitatie van Sport en 

Bos en zijn ingegaan per 1januari 2019. Een jaar later vindt implementatie plaats voor de vijf 

extern geëxploiteerde zwembaden, zodat vanaf 1januari 2020 alle gemeentelijke zwembaden 

gelijke basistarieven hanteren. De huidige tarieven van de extern geëxploiteerde zwembaden 

liggen hoger dan de zwembaden in gemeentelijk beheer en exploitatie. Voor een los kaartje 

recreatiezwemmen worden de volgende tarieven gehanteerd: 

Sportfondsenbad Oost - 5,2.o 

Sportplaza Mercator c 5,90 

Sloterparkbad - 5,05 

Bijlmersportcentrunn - 4,60 

Marnixbad - 5,10 

Ik dank u hartelijk voor uw interesse en constructieve vragen over de Amsterdamse zwem-

badontwikkeling en verwacht met bovenstaande beantwoording u voldoende te hebben geïn-

formeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Simone Kukenheim 

Wethouder Sport 
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