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Beantwoording van de vragen:

In aanvulling op de reeds ingediende technische vragen van de andere partijen heet het CDA Oudewater 
nog de volgende vragen:

Vraag: Graag inzichtelijk maken per begrotingsjaar welke bedragen uitgesplitst per onderdeel, zowel 
structureel als incidenteel, vanaf 2016 in de begroting zijn opgenomen/ in de jaarstukken zijn verantwoord 
voor:

a. Hogere exploitatiekosten

b. Onderhoudskosten

c. Onderzoekskosten

d. Extra begrote OZB gerelateerd aan zwembadplan

Antw: Het  gevraagde inzicht in de exploitatiekosten en onderhoudskosten voor het huidige zwembad is 
gegeven naar aanleiding van de technische vragen (d/21/026700) op de kadernota 2022-2025. Hierin staat 
het volgende overzicht:
De kosten voor het zwembad bestaat uit drie delen: exploitatie, onderhoud en btw-restschade op 
energielasten

 
exploitatiebijdrag
e onderhoud Btw Totaal

2017 € 129.000,00 € 48.620,93  
€ 

177.620,93 

2018 € 135.450,00 € 51.038,64  
€ 

186.488,64 

2019 € 140.500,00 € 48.972,26 € 8.675,69 
€ 

198.147,95 

2020 € 140.500,00 € 47.413,29 € 10.833,32 
€ 

198.746,61 

2021 € 142.748,00 € 45.225,00 € 12.000,00 
€ 

199.973,00 

c. Gezien de te korte termijn zal deze vraag nog nader worden beantwoord. 

d. Zoals in het raadsvoorstel weergegeven is een structurele hogere bijdrage van € 23.500,- 

nodig vanuit de gemeentelijke begroting. Dit zou zonder bezuinigingen elders tot een 

Pagina 1 van 2



eventuele OZB-verhoging kunnen leiden van 1% om het begrotingsbeeld niet verder te 

verslechteren.

Vraag: Graag een nadere toelichting hoe de risico’s zijn afgedekt na de exploitatieperiode van de eerste 10 
jaar
Antwoord: Na 10 jaar bestaat er de mogelijkheid dat SBZO niet meer de exploitatie kan verrichten. Het 
bestuur van SBZO heeft aangegeven haar best te doen om ook langer dan deze termijn invulling te kunnen 
geven met de inzet van vrijwilligers. Indien SBZO niet meer de exploitatie zou kunnen verrichten dan is 
afgesproken dat de gemeente de opstallen verkrijgt. De gemeente staat dan voor de keuze om een andere 
exploitant te vinden of een andere bestemming voor de opstallen te vinden

Vraag: Graag een nadere toelichting/actualisatie/nieuwe berekening van de in 2019 uitgevoerde MKBA-
analyse, in hoeverre de gegevens die daar zijn opgenomen aansluiten of afwijken bij de huidige plannen.
Antw.: De MKBA-analyse is niet geactualiseerd. Wel zijn de investering en exploitatie getoetst door TREEM 
en daarop geactualiseerd. 

Bijlagen:

Geen
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