
 
 
 
 
 

 
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden 
Postbus 9100 
2300 PC Leiden 
 
Onderwerp: Advies aanpassing openingstijden - en verhoging abonnementsgeld van buitenzwembad 
De Vliet 
 
        Leiden, 1 januari 2021 
Geachte College, 
 
Op 20 november ontving de Leidse Sport Federatie (LSF) het verzoek om te adviseren over de 
aangepaste openingstijden en tarieven voor het abonnement op het buitenzwembad De Vliet voor 
het seizoen 2021.  
 
Vooraf 
De LSF heeft ten doel de sport in algemene zin in Leiden te bevorderen. In dit verband is de LSF het 
adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden en de 
behartiger van de algemene belangen van de Leidse sportverenigingen, sportkoepels en 
ongeorganiseerde sporters. 
 
Situatieschets 
Traditioneel loopt het officiële buitenseizoen van zwembad De Vliet van mei tot en met augustus en 
duurt daarmee 4 maanden. In overleg tussen de gemeente en de vertegenwoordiging van de 
gebruikers, verenigd in de stichting ‘Vrienden van De Vliet’, is het plan ontstaan om het 
buitenzwembadseizoen met één maand te verlengen naar 5 maanden, dus tot eind september. De 
wens om langer buiten te kunnen te zwemmen leeft al geruime tijd bij de gebruikers van het 
buitenbad. De gemeente wil de wens honoreren, omdat het langer openblijven van het bad waarde 
toevoegt aan het abonnement en goed is voor de mensen in Leiden die willen bewegen.  
 
De gemeente wil deze operatie budgettair neutraal uit voeren. Om de verlenging van het seizoen te 
helpen bekostigen zijn de volgende aanpassingen voor de gebruikers nodig: 

• Daluren in de maand mei worden verplaatst naar september. In de maand mei kan 
gezwommen worden, maar minder dan in voorgaande jaren; 

• Het abonnementsgeld stijgt met € 19,95 van € 66,50 naar € 86,45 per jaar. Dit komt neer op 
een stijging van 30%; 

• De extra personele kosten voor september worden gedrukt door de inzet van vrijwilligers via 
de Stichting Vrienden van De Vliet. 

 
Overwegingen 
De LSF overweegt hierbij als volgt: 

1. Dat de LSF een ruimere seizoen opening toejuicht. Dit biedt meer ruimte voor de inwoners 
van Leiden om te bewegen en te sporten; 

1. Dat de stijging van 30% van het abonnementsgeld aanvaardbaar is in relatie tot de 
seizoenverlenging van 25% (van 4 naar 5 maanden); De licht onevenredige stijging komt 
onder andere voort uit de extra stookkosten voor de maand september. 



2. Dat dit plan is afgestemd met de stichting ‘Vrienden van De Vliet’ en ook hun goedkeuring 
heeft; 

3. Dat dit plan het partnerschap tussen de gemeente en de stichting bestendigt; De Vrienden 
van De Vliet leveren een substantiële bijdrage van 1.000 uur per jaar voor het houden van 
toezicht tijdens het zwemmen; 

4. Dat de abonnementhouders die het afgelopen jaar (2020) een tweejarig abonnement 
hebben afgesloten, van tevoren niet op de hoogte waren van een verhoging van €19,95 voor 
2021; 

5. Dat vanwege Covid-19 de huidige abonnementhouders geen optimaal buitenzwemseizoen 
hebben ervaren en een paar weken buitenzwemmen hebben moeten missen; 

6. Dat een stijging van € 19,95 per jaar resulteert in een abonnementsverhoging van € 39,90 
voor twee jaar. Voor mensen met beperkte financiële middelen is dat een fors bedrag; 

7. Dat de tarieven voor zwembad de Vliet na verhoging niet uit de pas lopen met de tarieven 
van andere zwembaden; 

8. Dat dit advies losstaat van eventuele gevolgen van Covid-19 op het zwemseizoen van 2021.  
9. Dat dit advies niet over de jaarlijks geïndexeerde sporttarieven gaat, maar om een bijdrage 

om extra kosten te dekken voor een maand verlenging van het buitenbadseizoen. De 
indexering voor 2021 bedraagt overigens 2,0 %. 
 

 
Advies 
De LSF adviseert het College als volgt: 
a) Verleng het buitenzwemseizoen met één maand, van mei tot en met september. Dit is goed 

voor de reeds sportende Leidenaren en voor de Leidenaren die willen gaan sporten; 
b) Verhoog het abonnementsgeld met € 19,95 per jaar; 
c) Laat de prijsstijging ingaan voor nieuwe abonnementen. Houd de bestaande abonnementen 

voor 2021 buiten schot; bestaande abonnementhouders hoeven niet € 19,95 extra te betalen 
voor 2021; 

d) Geef abonnementhouders de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen; 
e) Onderzoek de mogelijkheid om in de weekenden in september langer open te zijn dan 2,5 

uur per dag. 
 
Erop vertrouwend hiemede een passend advies te hebben afgegegeven, verblijf ik, de voorzitter van 
de LSF,  
 
 
 
Paul Goulmy 


