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AMENDEMENT 
Zorgvuldige besluitvorming 2521-bad 

 
Agendapunt 10 
Voorstel Voorbereidingskrediet ‘Plan verenigingen 2521 zwembad’ 
 
 
De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 28 november 2013  
 
 
Onderwerp: Wijziging van het besluitpunt in het raadsvoorstel 
 

 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
  
Aan het raadsbesluit de volgende punten toe te voegen: 
  
3.  Neemt een besluit tot aanvraag van de 2521-licentie op basis van:  

- afgerond onderzoek naar de beheersvorm, inrichting van de beheersorganisatie en 
afspraken met deze beheersorganisatie; 

- helderheid over de personele invulling van een nieuw zwembad rekening houdend 
met eventuele verplichtingen voortvloeiend uit onze relatie met het de NV 
Sportfondsenbad Culemborg;  

- afspraken over de periode 1 januari 2015 tot aan oplevering; 
 

4. Neemt in een later stadium, op basis van afgerond onderzoek naar bouwkundige en 
technische aspecten een besluit tot bouw van een nieuw zwembad; 
  
 



Toelichting 
 
We vinden het belangrijk om de knoop door te hakken en helder te zijn over de richting die 
we op willen. Na enkele jaren van onderzoek is het 2521-concept het enige reële voorstel 
voor het behoud van een zwembad in Culemborg. Het is nu de enige haalbare optie 
waarmee we een zwembad in Culemborg voor de lange termijn kunnen veilig stellen.  
Met de kennis van nu willen we daarom kiezen voor een nieuw zwembad volgens dit concept 
en het college steunen door het voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen. 
 
Tegelijkertijd zien we dat de haalbaarheid van een binnen de financiële kaders passende 
exploitatie van dit zwembad afhankelijk is van een aantal randvoorwaarden: 
- Het vorm geven aan de partij die gaat beheren 
- Een externe financier die zich verbindt aan de beherende partij 
- De personele invulling van het nieuwe zwembad, zowel vrijwilligers als betaald personeel 
- Afspraken over de periode 1 januari 2015 tot aan oplevering van het nieuwe bad 
- Beheersbaarheid van de kosten voortvloeiend uit het sluiten van het Sportfondsenbad 
 
Om het proces naar het nieuwe zwembad zorgvuldig te lopen willen we dat deze 
randvoorwaarden helder zijn voordat we grote investeringen gaan doen ter voorbereiding 
van de bouw van het bad, bijvoorbeeld door de aanschaf van de licentie. Met name 
afspraken met de beherende organisatie zijn naar onze mening cruciaal, daarvoor moet die 
partij ook in formele zin bestaan. 
 
Met dit amendement kan de voorbereiding van het nieuwe zwembad langer duren. Het is 
echter nu al duidelijk is dat het nieuwe zwembad er niet op 1 januari 2015 zal staan. Ook is 
duidelijk dat het tijdelijk open houden van het bestaande bad binnen het budget past. 
 
Met het voorstel inclusief dit amendement maken we wel de keuze voor het 2521-bad 
maar geven pas de ruimte om het voorbereidingskrediet ten volle aan te wenden als de 
randvoorwaarden voldoende helder zijn. 
 
  
Namens de fracties van: 
 
D66, Gertjan Sinke 
 
 
 
GroenLinks, Rudi Oortwijn 
 
 
 


