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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 3 juni 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:
beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA Dinkelland dd 14 februari 2019 met betrekking tot de
permanente terugloop bezoekersaantallen Dorper Esch.
Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten de vragen als onderstaand te beantwoorden.
Toelichting
De bezoekersaantallen van het zwembad in Dorper Esch zijn in de afgelopen jaren gedaald. Was het
bezoekersaantal in 2015 nog 162.000, in 2018 is dit, mede door de verbouwing, gedaald naar 110.000
bezoekers. Mede oorzaak daarvoor is de sloop van het recreatiebad.
In de bijlage is aangegeven hoe de bezoekersaantallen over de jaren zijn verdeeld over de diverse baden.
Daarnaast staat in de bijlage hoe op basis van de globale kaartverkoop per jaar de verdeling per
leeftijdscategorie is. Via het kassasysteem is deze informatie vastgelegd.
De prognose voor het bezoekersaantal na de vernieuwbouw is voor 2020 gesteld op 110.000 bezoekers.
Hierin is uitgegaan van ongeveer 35.0000 verenigingsbezoekers en 75.000 betalende bezoekers.
De prognose is als volgt opgebouwd:

vereniging 35.000

recreatief zwemmen 45.000

leszwemmen 10.000

doelgroepen 20.600
In de begroting 2020 is de bovenstaande prognose verwerkt.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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