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Geachte heer Goulmy, beste Paul,
Hartelijk dank voor uw advies met betrekking tot de aangepaste openingstijden en tarieven
voor het abonnement op het buitenzwembad De Vliet. Wij hebben kennis genomen van het
gedegen en onderbouwde advies en deze betrokken bij onze afweging in het voorstel aan het
college van Burgemeester en Wethouders.
U adviseert het college om het buitenzwemseizoen met één maand te verlengen. Daarmee
zou het seizoen van mei tot en met september duren. Daarnaast adviseert u om het
abonnementsgeld met € 19,95 per jaar te verhogen. Bestaande abonnementen voor 2021
zouden buiten schot moeten blijven en de prijsstijging zou alleen moeten gelden voor nieuwe
abonnementen. Aangezien de prijsstijging voor mensen met beperkte financiële middelen als
fors kan worden ervaren, adviseert u het college om abonnementhouders de mogelijkheid te
geven om in twee termijnen te betalen. Tot slot adviseert u om nader onderzoek te doen naar
de mogelijkheid om de weekenden in september langer open te zijn dan 2,5 uur per dag.
Het uitbreiden van het buitenzwemseizoen is een wens van de groeiende kern vaste
gebruikers van buitenzwembad De Vliet. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente de
samenwerking met Stichting Vrienden van de Vliet geïntensiveerd. Deze samenwerking, in
combinatie met de geadviseerde prijsstijging van € 19,95, zorgt ervoor dat er meer ruimte
wordt gecreëerd voor de inwoners van Leiden om te sporten en bewegen.
Abonnementhouders die in 2020 een tweejarig abonnement hebben afgesloten waren van
tevoren niet op de hoogte van deze prijsstijging. Om die reden zal de prijsstijging alleen van
toepassing zijn op nieuwe abonnementen, conform uw advies. Er zal echter geen mogelijkheid
komen om het abonnement in twee termijnen te betalen, dit zal resulteren in een
onevenredige druk op de administratieve lasten. Daarnaast komt een deel van de
abonnementhouders met beperkte financiële middelen in aanmerking voor de minimaabonnementen.
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Aan het einde van het seizoen zullen de gemeente en De Vrienden van de Vliet de ruimere
openingstijden evalueren. Verdere verruiming van de openingstijden in de weekenden van
september zullen hier dan ook ter sprake komen.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er toch nog vragen zijn naar
aanleiding van mijn reactie kunt u contact opnemen met de accountmanager
sportaccommodaties via t.van.moorselaar@leiden.nl
Met sportieve groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Leiden,
Namens deze,

T. Keijzer
Teammanager Sportaccommodaties

