
 

 

Woordvoering  Zwembad  19 december 2013  

Vz. Tijdens de commissievergadering van 3 december hebben wij als CDA al uitvoerig gediscussieerd 

over de haalbaarheid met betrekking van een nieuw zwembad in de basisvariant of het behouden 

van één van onze bestaande zwembaden.  

In deze commissievergadering bleek er nog veel onduidelijkheid te bestaan en er zijn daarom dan 

ook vele vragen aan het college gesteld. 

Een belangrijke vraag was meer duidelijkheid over de besluitvorming en de financiële onderbouwing.  

Het CDA heeft ingestemd met de Sportnota maar wij hebben gezegd op 1 punt een ander standpunt 

in te nemen en wel het nieuw te bouwen zwembad. Overigens was het bedrag van 1.1 miljoen ook 

niet bekend op het moment dat de Sportnota werd behandeld.  

Het CDA ziet nog steeds mogelijkheden om 1 van de bestaande zwembaden open te houden. 

Wat betreft bezoekers aantallen is er een terugloop, statistieken wijzen dit uit. Ook particuliere 

zwembaden nemen een groot deel van de lesuren over en u constateert zelfs een afname van de 

zwemlessen. 

Het CDA wil op grond van dit onderzoek nog steeds niet dat wordt besloten een nieuw zwembad te 

bouwen. Sluiting van 1 van de bestaande baden en doorgaan mee één bestaand bad zal een grote 

besparing opleveren. Daarbij komt dat wij denken dat grote investeringen voor de bestaande baden 

veel langer uitgesteld kunnen worden, dan waar steeds vanuit wordt gegaan. 

Het CDA zegt nee tegen de voorstellen voor nieuwbouw. De optie sluiting van één van onze baden 

kan voordeliger uitvallen. 

T.z.v. onze 1e termijn 

 

Woordvoering Sportnota 28-03-2013 

VZ, 

De voorliggende nota heeft al geleid tot veel discussie. Tijdens de ontmoetingen en tijdens 

individuele gesprekken, maar ook tijdens de mening van 12 maart is er veel over gesproken.  

Sport is een belangrijk onderdeel van onze samenleving het draagt bij aan een gezonde leefstijl ,het 

zorgt voor ontspanning en het is goed voor je sociale contacten.   

In de gekozen speerpunten van de nota: gezonde leefstijl vitale sportverenigingen en passende 

accommodaties kan het CDA zich dan ook prima vinden.  

Ook in deze nota zijn er keuzes gemaakt, keuzes welke vereniging wel en welke vereniging er niet tot 

de basissporten gaat behoren. En daar waar keuzes gemaakt worden heb je altijd te maken met 



tevreden en minder tevreden verenigingen. De CDA fractie heeft met veel verenigingen gesproken en 

concludeert dat naast een aantal negatieve klanken ook veel positieve reactie zijn ten aanzien van 

deze sportnota. 

In vergelijking met de nota MV geldt ook voor de sportnota dat er pas in juni bij het vaststellen van 

de kadernota en in november bij de begroting besloten gaat worden waar welk geld voor wat 

beschikbaar is. Een gegeven waar het CDA zich in kan vinden. Wel vindt het CDA het belangrijk dat de 

knelpunten die er nog zijn, Het hekwerk van de AVN , de uitbreiding van de kleedkamers van SCH en 

de aanleg van een nieuw kunstgrasveld voor HCN zo snel mogelijk opgelost moeten worden.  Door 

alle knelpunten nu op te lossen kunnen we tijdens de kadernota alle nieuwe aanvragen integraal en 

op een eerlijke wijze behandelen  Vz, Dan nu het amendement. 

En ander discussie punt zijn de beide zwembaden in onze gemeente. Voorgesteld wordt dat er 

voorbereidingen getroffen worden voor het bouwen van een centraal gelegen nieuw zwembad. 

Zover is het CDA nog niet zeker gezien de financiële situatie van onze gemeente. Daarnaast is het 

CDA er niet van overtuigd dat beide baden er daadwerkelijk zo slecht aan toe zijn. Volgens het CDA 

zou  met minimale investeringen  een van beide baden nog jaren open kunnen blijven. Daarbij wil ik 

wel opmerken dat de veiligheid ten alle tijden gewaarborgd moet zijn  Wij hebben dan ook het 

volgende amendement voor bereid. Maar voor dat ik het amendement aan u voorleg zou ik het 

College nog extra willen benadrukken om in overleg te treden met Amersfoort en alle mogelijkheden 

ten aan zien van zwemwater grondig te onderzoeken met als uitgangpunt een win-win situatie. Vz 

dan nu het amendement:. 

Tot zover eerste termijn vz. 

 

  



 

Amendement         

Betreffende voorstelnummer 2013-012 

Volgnummer:                 Stemming:    

 

Onderwerp : Sportnota Nijkerk 2013-2025 

 

De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 28 maart 2013, 

Overwegende: 

- Dat de gemeente zich in een onzeker financiële situatie bevindt en nieuwe bezuinigingen 
vanaf 2014 nodig blijken; 

- Dat voorgesteld wordt te starten met voorbereiding van de nieuwbouw van een zwembad 
van ca 10 miljoen euro en sluiting van de bestaande twee zwembaden;  

- Dat nader inzicht nodig is in de staat van beide zwembaden en de verwachte 
onderhoudskosten en investeringen; 

- Dat het daarom nu te vroeg is om een besluit te nemen om te starten met de voorbereiding 
van de nieuwbouw van een zwembad per 2018;  

- Dat de veiligheid in de zwembaden ten alle tijden gewaarborgd dient te zijn. 
 

Besluit:  

1. Besluitpunt 1c “starten voorbereiding nieuwbouw centraal gelegen zwembad per 2018” te 
wijzigen in “onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om één van de huidige twee 
zwembaden op korte termijn te sluiten, rekening houdend met de bezettingsgraad.” 

2. In de Sportnota Nijkerk 2013 – 2025: 
a. de tekst op pagina 18 onder “Voorstel toekomstig zwemwater” te 

vervangen door:  

 “Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om één van de huidige twee 
zwembaden op korte termijn te sluiten, rekening houdend met de bezettingsgraad; 

 Het onderzoek dient inzage te geven in de minimale investeringen die nodig zijn om 
één van de zwembaden open te houden en in verschillende keuzes in hoe met de 
gevolgen voor het gymnastiekonderwijs wordt omgegaan.” 

 Met de gemeente Amersfoort tot optimale afstemming te komen over het 
zwemwater in de beide gemeenten.” 

 
b. de tekst op pagina 20 in de tabel Inzet gemeente bij het laatste aandachtsstreepje “Er 

wordt een proces op gang gebracht waardoor per 2018 een nieuw centraal gelegen 
zwembad de deuren kan openen en beide zwembaden de deuren kunnen sluiten” te 
vervangen door “Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om één van de 



huidige twee zwembaden op korte termijn te sluiten, rekening houdend met de 
bezettingsgraad.“ 

 
c. de tabel op pagina 22 overeenkomstig besluitpunten 1 en 2 a en b. van dit amendement 

aan te passen. 
Ondertekening: 

Namens het CDA,    

H.W. Stuive   

 


