
Actuele Vragen VVD n.a.v. de brandbrief van Aquacentrum Den Helder dd. 3 okt 2022

t.b.v. beantwoording in de commissie MO van 8 november 2022 bij agendapunt Actuele Vragen (art. 
22 Verordening op de raadscommissies) 

Al op 4 oktober jl., een maand geleden dus, ontvingen wij de brandbrief van het Aquacentrum Den 
Helder over de ‘Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de sport in Den Helder'. In deze brief meldt 
het zwembad aan ons, College en gemeenteraad, dat na corona, nu door de hoge energiekosten, de 
inflatie en de stijgende personeelskosten het water haar aan de lippen staat. Aquacentrum Den 
Helder doet met deze brandbrief een dringend beroep op ons, College en raad van Den Helder, om in
actie te komen.

Dat een zwembad in de deze tijd van energiecrisis en inflatie in zwaar komt te verkeren, dat zal 
niemand verbazen. Ook is een zwembad niet de enige instelling met grote maatschappelijke waarde 
die hier mee te maken heeft. Echter voor ons zwembad geldt wel het volgende. Het energiecontract 
staat op naam van de gemeente, de gemeente betaalt de kosten aan de leverancier en brengt deze 
vervolgens in rekening bij het zwembad. Op 1 januari loopt dit contract echter af. Het zwembad heeft
daarom dringend behoefte aan informatie over de kosten die de gemeente vanaf januari zal gaan 
doorrekenen. Dat is niet alleen van belang voor de eigen financiële situatie, maar ook de vele 
verenigingen die gebruikmaken van het zwembad moeten weten waar zij aan toe zijn. De VVD heeft 
echter begrepen dat het zwembad tot op heden nog geen reactie heeft ontvangen van de gemeente, 
pas afgelopen week kwam er een kennisgeving van ontvangst. Wij hebben daarom de volgende 
vragen aan het college:

1. Is het gebruikelijk dat op een brief als deze een kennisgeving van ontvangst wordt gestuurd? 
Zo ja, binnen welke termijn wordt dat normaal gedaan?

2. Is het college bekend met deze brandbrief van het Aquacentrum Den Helder, ontvangen op 4
oktober 2022? Waarom is hier nog niet op gereageerd? 

3. Kan het college al iets zeggen over (de hoogte van) de energiekosten) die aan het zwembad 
in rekening worden gebracht? Wat gaat daar na 1 januari mee gebeuren? 

4. Wanneer kan het zwembad hierover duidelijkheid verwachten van het college? 
5. In hoeverre zal de KM als grootste huurder van het zwembad bijdragen aan de stijging van de

energiekosten?

Namens de fractie VVD Den Helder,

Rogier Bruin (raadslid)


