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Nota subsidie- en accommodatiebeleid 

Geachte College, 

Middels dit schrijven willen wij reageren op de nota subsidie- en accommodatiebeleid van de 

Gemeente Schagen. 

1. In het coalitie akkoord van de Gemeente Schagen staat dat men de zwembaden in de 

Gemeente Schagen in stand wil houden. 

2. In de nota aangaande het subsidie- en accommodatiebeleid staat dat de accommodaties 

15*̂ 0 moeten bezuinigen maar dat de zwembaden 30 Vo moeten bezuinigen. 

3. Ook staat in de uitgebrachte nota dat de gebouwen van de zwembaden vaak oud zijn. 

De kapitaallasten zijn derhalve laag maar er is veel onderhoud te verwachtten. 

Deze kosten wil de Gemeente Schagen nu bij de plaatselijke zwembaden - i n ons geval 

de Stichting Waarlands Zwembad- neerleggen. 

4. In de nota staat tevens dat de Gemeente Schagen G E E N exploitatiebijdrage wil geven 

aan buiten zwembaden. Dit betekent voor het Zwembad Waarland een bezuiniging 

van l û W o . 

Ons inziens is dit geen juiste zaak. Kijkende naar de nota zijn de punten 2, 3 en 4 in 

tegenspraak met punt 1. We willen best bezuinigen, maar wel in verhouding (dus rond de 

1507o) De huidige kaders houden in dat Zwembad Waarland dreigt te worden gesloten. 



Het zwembad Waarland draait al vele jaren op basis van zelfredzaamheid wat kan worden 
bereikt door de inzet van veel vrijwilligers die vele zaterdagen besteden aan werkzaamheden 
op het zwembad. Echter zonder een exploitatiebijdrage van de Gemeente Schagen gaat het 
zwembad Waarland het echter niet redden. Regelgeving op b.v. chloorgebruik, legionella, 
afvalwater, etc. zorgen ervoor dat wij taken moeten overdragen aan gespecialiseerde firma's 
die veel geld kostten. 

Sluiting van het Zwembad Waarland zal voor de gemeenschap een grote klap zijn. In de 
zomermaanden is het zwembad een druk bezochte plek binnen Waarland. Buiten het 
zwemplezier zijn er op het zwembad ook nog speeltoestellen beschikbaar waar vooral de 
jeugd zich mee bezig kan houden. Ook het dagelijkse zwemuurtje voor de ouderen en het 
gebruik door de plaatselijke basisschool is iets om te koesteren. 
Onze doelstelling in de afgelopen jaren was om de toegangsprijs laag te houden zodat een 
ieder in de mogelijkheid was om het zwembad te bezoeken. Het afgelopen jaar hebben ruin 
15.000 bezoekers het zwembad Waarland bezocht. 

Het zou zonde zijn (kapitaalsvernietiging) als het zwembad Waarland dicht moet. Het 
zwembad bevordert het bewegen van met name de ouderen en jeugd. Voor een relatief kleine 
gemeentelijke bijdrage van circa 2,00 euro per bezoeker per jaar kunnen 15 tot 20.000 mensen 
lekker bewegen 

In afwachting van uw antwoordt verblijven wij met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Stichting Waarlands Zwembad, 

K. Stoop voorzitti 
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