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1. Er staat een enorm bedrag voor ambtelijke uren, zowel voor Gerner 147.000  als de Meule 
143.000. Wat wordt er gedaan in die uren? Graag specificatie. 

De  uren voor het zwembad betreffen vast en ingehuurd personeel voor toezicht, kassa en 
schoonmaak, maar ook voor gebouwenonderhoud en onderhoud zwembadterrein. 

2.  Op blz. 9 punt 3.1 staat bij resultaten dat de opbrengst van Gerner  34.000 is bij 3.2. opbrengsten 
en bezoek staat 95.000. Daar komt die 34.000 als onderdeel ook niet terug. Kun je die tabellen 
uitleggen (geldt ook voor de Meule). 

Bij punt 3.1 zit zijn met name de SPUK-inkomsten* van het Rijk en horeca inkomsten. Bij 3.2 gaat het 
over de opbrengsten van het bezoek (95.000). 
* SPUK-inkomsten is een financiële compensatie die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen voor 
de btw-verruiming in de sport.

3. Bij de Meule zijn de energiekosten hoger dan bij Gerner, hoe kunnen die energiekosten nog 
verlaagd worden?

In het huidige onderzoek wordt geen antwoord gegeven op deze specifieke vraag. Uit de benchmark 
blijkt dat de energiekosten niet afwijkend zijn t.o.v. van andere gemeenten. Het verlagen van 
energiekosten is onderdeel van een eventueel vervolgonderzoek en is afhankelijk van de keuzes die 
gemaakt worden (voor een ambitieniveau en een businessmodel).

4. Er staat bij dat niet alle zwembaden in de omgeving zijn meegenomen maar wat opvalt is dat de 
Carrousel en de Besthemerberg in Ommen niet meegenomen zijn in het onderzoek, waarom niet?

Het klopt dat deze zwembaden niet zijn opgenomen. In het onderzoek zijn alle openlucht 
zwembaden en een deel van de binnenzwembaden opgenomen. De tarieven van de Carrousel zijn in 
lijn met de tarieven voor de zwembaden in Dedemsvaart en Staphorst. 

5. Strandje Bellingeweer is wel opgenomen.  Is de Vecht inmiddels aangewezen als openbaar 
zwemwater (strandje Bellingeweer)?

Nee, het strandje is niet officieel aangewezen als zwemwater. Op het strandje wordt regelmatig 
gezwommen, daarom is deze meegenomen in het overzicht. 


