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Op 22 februari 2022 is het raadsbesluit genomen ‘Realisatie, exploitatie en
beheer zwembad’ D/22/049900 _ Z/22/037079. Hierin is onder punt 3 ook 
opgenomen dat het college op aanvraag aan SBZO een éénmalige 
subsidie kan verstrekken tot een bedrag van (maximaal) €300.000,- voor 
de verdere uitwerking van het bouwplan en prijsvorming ten behoeve van 
de bouw van de zwemvoorziening. Onze vragen: 

1. Wat is de status van de uitwerking van het bouwplan en de 
prijsvorming ten behoeve van de zwemvoorziening? 
Antwoord: SBZO is nog bezig met haar planuitwerking.

2. Hoeveel van de toegekende subsidie van max 300K is inmiddels 
uitgeput door SBZO?
Antwoord: Er is inmiddels een bedrag van € 32,740,20 toegekend

3. Wanneer kan de raad inzage krijgen in de verdere uitwerking bedoelt 
onder punt 3 van het raadsbesluit?
Antwoord: Nadat SBZO aan de gemeente Oudewater de uitwerking 
heeft verstuurd en deze zijn beoordeeld zullen wij de raad op de hoogte
brengen van de bevindingen.

Ten opzichte van januari 2022 is de economie in Nederland drastisch 
veranderd met stijgende energiekosten, een forse inflatie en risico op 
recessie. De risicoinschatting van het plan voor het nieuwe zwembad van 
SBZO dateert van voor oktober 2021.  

4. Hoe schat het college gegeven de huidige economische ontwikkelingen 
en prijsstellingen de haalbaarheid van het oorspronkelijke plan voor de 
nieuwe zwemvoorziening waarop de raad in januari 2022 haar besluit 
heeft genomen? 
Antwoord: Dit is afhankelijk van de uitwerking van SBZO en in hoeverre
zij omgaan met de ontwikkelingen.

5. Ziet het college noodzaak om de risicoschatting bij te stellen? Zo nee 
waarom niet? Zo ja op welke wijze? 
Antwoord: Dat is afhankelijk van de te ontvangen uitwerking van SBZO
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6. Acht de raad gegeven de huidige economische ontwikkelingen het nog 
immer verantwoord om de plannen voor de nieuwe zwemvoorziening 
door te zetten? 
Antwoord: Dat is aan de gemeenteraad.
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