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Amendement 
Agendapunt 12 Beslisdocument GPZC inzake 2521 zwembad  
De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 3 juli 2014  
Onderwerp: Voorwaarden bij het instemmen met voornemen 2521 bad te gaan bouwen  
Ondergetekende(n) stellen voor het voorgenomen besluit te wijzigen in: 

door toe te voegen na: 

"Stemt in met het voornemen van het college om te starten met de uitvoering van het 
'plan verenigingen 2521 zwembad', zoals uitgewerkt door het Gebruikers Platform 
Zwemmend Culemborg (GPZC) door de initiatiefnemers." 

Vóór de gunning van de aanbesteding van dit nieuwe bad, worden de volgende 
aspecten door het college getoetst en teruggekoppeld aan de raad. 

1. Vallen de bouwkosten binnen de begroting 
2. Passen het gekozen eigenaarschap en de hierbij horende rechtsvorm binnen de 

financiële kaders die de raad met de bezuinigingsdoelstellingen heeft 
meegegeven. 

3. Blijft de exploitatie binnen de hierboven genoemde kaders met de toepassing 
van de geldende boekhoudkundige regels. 

Uiterlijk bij oplevering beslist de raad over een definitieve eigendomsvorm 

Toelichting: 

Omdat de bouw van een nieuw zwembad voor de gemeente een behoorlijke 
verplichting betekent en een aantal zaken vanuit het beslisdocument nog niet 
(expliciet) zijn vastgelegd, wil de raad bij een GO graag een duidelijk toetsingskader 
hieraan verbinden. 

Wanneer het resultaat van toetsing positief is, volstaat een informatienotitie aan de 
raad. Indien het resultaat negatief is, zal het college met een nieuw voorstel bij de 
raad moeten komen, over de realisatie van de toekomstige zwemvoorziening waar 
de raad over kan beslissen 
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