Format uitwerking advies LSF
We hebben afgesproken aan de slag te gaan met de uitwerking van onze adviezen. De
uitwerking houdt in dat we het uitgebrachte advies en de reactie van de gemeente naast
elkaar leggen. Vervolgens wordt als voorbereiding op de LSF-vergadering van 23 februari op
papier gezet:
1. Welke adviezen op het onderwerp zijn uitgebracht en welke daarvan door de
gemeente (deels) zijn overgenomen
2. Het standpunt van de LSF tegenover reactie van de gemeente.

1. Advies tariefsverhoging recreatief zwemmen (14 juli 2016)
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Advies LSF 14 juli 2016
Wij dringen er op aan om bij wijziging van
de tariefstelling niet alleen te kijken naar
de tariefstelling van andere zwembaden,
maar ook bestaand onderzoek naar de
landelijke trends en/of verandering van de
bevolkingsontwikkeling in Leiden die van
invloed zijn op de behoefte aan recreatief
zwemmen en doelgroepactiviteiten in acht
te nemen. De uitkomsten van dit
onderzoek kunnen aanleiding zijn voor
verscheidenheid in tariefstelling voor
specifieke doelgroepen dan wel
doelgroepactiviteiten. Hierbij dient
ook rekening te worden gehouden met
bijzondere dagen, zoals het weekend, de
woensdagmiddag en de vakantieperioden.
Verken de mogelijkheid tot de
ontwikkeling van een tarievenbeleid dat
een positief effect heeft op de
sportbeoefening. Zorg hierbij voor een
adequate inbreng van nieuwe
en bestaande partners (met inbegrip van
de verenigingen) en onderzoek tevens met
hen de mogelijkheden om nieuwe
zwembadactiviteiten te ontwikkelen en
het bestaande aanbod te verbeteren;
Zoek dekking van de structurele tekorten
niet uitsluitend in de harmonisatie van de
tarieven en de verhoging van de
tariefstelling van het recreatief zwemmen,

Reactie College B&W 20 september 2016
Ter harte genomen

Ter harte genomen

Ter harte genomen
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maar ook in de aanpassingen in de
(optimalisatie van de) exploitatie van de
zwembaden in Leiden;
Het strekt tot aanbeveling om met
betrekking tot bovenstaande punten
gebruik te maken van de expertise van de
Koninklijke Nederlandse Zwembond.

Ter harte genomen

2. Standpunt
Het standpunt van de LSF met daarin:
De LSF ondersteunt de doelstelling van het College van B&W om (onder meer) door middel van
harmonisatie van de tariefstelling de zwembaden in Leiden financieel gezond te maken en
heeft dat in haar advies ook aangegeven. Wel heeft zij daarbij een aantal kaders benoemd, die
hierboven puntsgewijs zijn opgesomd. De LSF is verheugd dat zij om advies is gevraagd
betreffende deze harmonisatie, die feitelijk neerkomt op een tariefsverhoging, en dat alle
bovengenoemde punten in de officiële reactie van het College van B&W ter harte zijn
genomen. Wij zijn dan ook tevreden met de reactie van het College van B&W.

