Amendement
Betreffende voorstelnummer: 2013-068
Volgnummer: A2

Stemming: Aangenomen met de stem voor van CU-SGP,
VVD, PPP en fractie Lokaal Belang

Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek realisatie nieuw zwembad
De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 19 december 2013
Overwegende dat:
- Er onduidelijkheid bestaat over de genomen besluiten bij de Sportnota;
- Duidelijk is aangetoond dat een centraal gelegen nieuw zwembad goedkoper is dan het
openhouden van de huidige zwembaden, of een van de bestaande zwembaden;
Besluit:
Het ontwerp raadsbesluit geheel te vervangen door:
1. tot de bouw van een nieuw zwembad centraal gelegen in de gemeente Nijkerk;
2. het exploitatievoordeel van 509.000 euro als richtinggevend mee te geven bij de verdere
uitwerking;
3. de bestaande twee zwembaden te sluiten als het nieuwe zwembad is gerealiseerd en
geopend;
Kennis te nemen van:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

het onderzoek naar het ruimtelijk programma, lokatie en financiële aspecten van een nieuw
zwembad;
dat het college met de behandeling van de kadernota 2015 via een separaat voorstel
besluitvorming aan de raad voorlegt aangaande de financiële middelen en dekking voor de
nieuwbouw van het zwembad en in de kadernota 2015 de dekking van de gevolgen van dit
besluit aangeeft;
het locatieonderzoek;
de vervolgaanpak:
I. het in overleg treden met de gemeente Amersfoort,
II. het uitvoeren van een marktconsultatie,
III. het opstellen van het definitief programma van eisen inclusief een onderzoek naar
de duurzaamheidmaatregelen. De gelden hiervoor zijn opgenomen in de
meerjarenbegroting 2014 – 2017 (€ 25.000 per jaar voor de jaren 2014 t/m 2016);
de eenmalige extra kosten van € 1.100.000,-- bestaande uit:
i. de boekwaarde van de huidige zwembaden te weten € 800.000,-- (in 2018),
ii. de sloopkosten van de oude zwembaden te weten € 300.000,-- (dit is inclusief een
nieuwe muur en een nieuwe entree van Sporthal de Slag);
dat de grondkosten € 800.000,-- deel uit maken van de exploitatielasten van het nieuwe
zwembad;
dat het totale investeringsbedrag 8.200.000,-- gelijk is aan € 568.000,-- exploitatielasten per
jaar;
een exploitatievoordeel basisbad t.o.v. huidige zwembaden € 509.000,--;
de mogelijkheid om de eenmalige extra kosten van € 1.100.000 te zijner tijd te dekken uit de
Algemene Reserve.

Ondertekening:
Namens de ChristenUnie-SGP,

A.M. Boer

