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Privatisering zwembad 

Privatisering zwembad ’t Run: dat was afgelopen dinsdag ongetwijfeld het belangrijkste punt op de 
raadsagenda. De reden voor de privatisering is wat mij betreft wel duidelijk: de exploitatie van het 
zwembad kost de gemeente handenvol geld. Er ligt een schitterende accommodatie aan de Sportlaan 
in Drunen die maar 18 weken (maximaal) per jaar gebruikt wordt en die elk jaar weer een dikke drie 
ton aan gemeenschapsgeld kost. Terwijl er enkele kilometers verderop in Vlijmen ook nog een 
prachtige accommodatie beschikbaar is die overigens ook handenvol geld kost. Maar die voorziening, 
binnenbad Die Heijgrave, is het hele jaar door open. Iedereen weet dat er in Nederland stevig 
bezuinigd moet worden, ook door gemeenten. Het zwembad is daarbij niet de enige post waarop 
bezuinigingen zijn ingerekend. Vorig jaar hebben we als raad de sporttarieven stevig verhoogd, er 
wordt tonnen bezuinigd op de ambtelijke organisatie, op het groen- en wegenonderhoud. 
Momenteel loopt er in onze gemeente een soort van maatschappelijke discussie over bezuinigingen 
op subsidies in de sociaal maatschappelijke sfeer, want ook daar moet nog meer dan twee ton 
bezuinigd worden. En naast al die bezuinigingen heeft de gemeenteraad eerder al besloten om ook 
drie ton op het zwembad ’t Run te bezuinigen. Dat kun je alleen maar bereiken als de accommodatie 
veel efficiënter ingezet kan worden. In 18 weken per jaar kun je de exploitatie echt niet rond krijgen. 
De huidige opbrengsten van de verkochte abonnementen en kaarten is nog niet eens voldoende om 
alleen de personeelskosten terug te verdienen en dan hebben we het niet over onderhoud, energie, 
kapitaallasten en noem maar op. Zelfs al zou je de toegangsprijzen met 50% of zelfs 100% verhogen, 
dan nog levert dat niet voldoende rendement op. En dan is de vraag of je als gemeente hier mee 
moet doorgaan wat mij betreft wel degelijk relevant, zeker ook omdat je in Vlijmen nog een prima 
zwemaccommodatie beschikbaar hebt en er vlak over de gemeentegrens in Waalwijk ook een 
splinternieuw bad ligt. 

In de discussie afgelopen dinsdag probeerde GroenLinks de privatisering nog tegen te houden door 
de vraag op te werpen wanneer de raad eerder besloten had tot deze bezuiniging. Ook het CDA 
kwam met de vraag waar dat dan allemaal terug te vinden zou zijn. Maar die besluitvorming is er 
toch echt wel geweest, in eerste instantie in de voorjaarsnota en later (november 2010) bij de 
begrotingsbehandeling. In de programmabegroting 2011 is het wel degelijk terug te vinden. Op blz. 
37 wordt gesproken onder het kopje ombuigingen over afstoting of privatisering van het Run en op 
blz. 160 zijn twee stelposten van 150.000 euro voor bezuinigingen op ’t Run opgenomen. De 
begroting 2011 is zowel door CDA als GroenLinks mee goedgekeurd, ik kan me althans niet 
herinneren dat beide partijen toen tegen gestemd hebben. In elke begroting sindsdien staat het 
onderwerp benoemd en is de bezuiniging ingerekend. Ik begrijp ook wel dat de gemeenteraad nog 
nooit een formeel besluit genomen heeft om ’t Run te privatiseren; eerst wil je de mogelijkheden 
daartoe onderzoeken en dat is het afgelopen half jaar gebeurd. Maar als je tegen privatisering bent, 
waarom heb je dan in de afgelopen drie jaren niet geprotesteerd. Of als je zo nodig een principiële 
discussie met de raad wilt voeren, waarom heb je dan zelf het initiatief niet genomen. Nu ligt het 
contract kant en klaar, het zwemseizoen nadert al snel en het is nu dus een beetje laat voor 
dergelijke vertragingsacties. Dit soort discussies helpen ons natuurlijk niet veel verder. Feit is dat er 
nu een lokale ondernemer is die de zaak in erfpacht wil overnemen en die de exploitatie voor zijn 
rekening wil nemen. Dat biedt geen garantie op succes maar die zullen we nooit krijgen. Wat voor mij 
wel als een paal boven het (zwem-)water staat is dat we als gemeente de exploitatie niet rond krijgen 



en dat het enige alternatief voor privatisering sluiting zal zijn. Als de privatisering niet door zou gaan 
dan gaat het bad onherroepelijk dicht, als het nu niet is , dan binnen enkele jaren. Laten we deze 
ondernemer de kans geven om het zwembad succesvol te exploiteren. Privatisering biedt ook nieuwe 
kansen, meer flexibele openingstijden, op een warme zomeravond enkele uurtjes langer open of bij 
warm septemberweer het seizoen enkele weken verlengen. Andere activiteiten organiseren 
waardoor de accommodatie veel beter gebruikt kan gaan worden. Allemaal mogelijkheden die we als 
gemeente niet hebben. Natuurlijk, we hadden als raad graag een hoge opbrengst gerealiseerd en de 
ingerekende bezuiniging van drie ton ook werkelijk gehaald. Maar de economische ontwikkelingen 
van de afgelopen jaren hebben een streep door dat verwachtingspatroon gezet en we moeten het nu 
doen met datgene wat op dit moment haalbaar is. Privatisering op dit moment biedt het zwembad in 
ieder geval nieuwe kansen, kansen die er bij een gemeentelijke exploitatie niet zullen zijn. Ik wens de 
Smulkar vanaf deze plaats heel veel succes met de exploitatie van deze schitterende 
zwemaccommodatie. 
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