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Veldhoven
Raadsbesluit

: 17.124 | 17bs00166 
: 24 oktober 2017 
: 10
: Beschikbaar stellen investeringskrediet zwembad, keuze 
voor locatie in centrum en ruimtelijke inpassing

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2017,
nr. 17.123;

4 overwegende dat de raad heeft uitgesproken zwemwater in Veldhoven te willen 
behouden en op 8 november 2016 hierbij het plan van de Werkgroep Behoud 
Zwembad als uitgangspunt heeft benoemd;

4 dat op basis van het besluit van de raad van 28 maart 2017 de raad eind 
2017/begin 2018 een voorstel voorgelegd zou worden over het benodigde 
investeringskrediet voor de nieuwbouw van het zwembad;

4 dat in de informatienota van 13 juli 2017 informatie is opgenomen over de stand 
van zaken en de vervolgstappen, waarbij het college heeft aangekondigd het 
investeringskrediet op te nemen in de begroting 2018;

4 dat het college de raad nu een separaat voorstel voorlegt zodat bij de raad inzicht 
ontstaat in de opbouw van het krediet en de gevolgen hiervan voor de begroting, 
alsmede in de ruimtelijke consequenties, omdat er als gevolg van de locatiekeuze 
voor het zwembad, inclusief de sloop van het huidige zwembad en D'n Uitwijk een 
gebied ontstaat dat qua omvang en ligging interessant is om hiervoor een 
toekomstgerichte gebiedsvisie te ontwikkelen;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van C 11,1 miljoen voor de realisatie 
van een zwembad, waarbij de jaarlijkse gemiddelde exploitatie van zwemsport
C 539.000 bedraagt;

2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van C 21.000 voor het herstellen 
van de sporthal;

3. Budget beschikbaar te stellen voor incidentele kosten die samenhangen met de 
realisatie van een nieuw zwembad van C 637.000 en dit budget ten laste te 
brengen van de vrije reserve;

4. Het nieuwe zwembad te situeren op de plek van het gebouw van de voormalige 
basisschool De Rank, direct aansluitend aan de sporthal;

5. Het college opdracht te verlenen om met een voorstel te komen om een 
toekomstgerichte gebiedsvisie te ontwikkelen voor het gebied ten oosten van het 
nieuwe zwembad en de sporthal.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 24 oktober 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

A.M. Demmers 
voorzitter


