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Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.12

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2016;

kennis genomen hebbend van:
- De programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij behorende stukken;
- Het voorstel behoud zwembad van de werkgroep Behoud Zwembad

overwegende dat:
» De raad op 12 juli 2016 besloot de (financiële) kaders niet bij te stellen, waardoor het 

zwembad op (korte) termijn gesloten moet worden;
» is aangekondigd dat eind 2016 duidelijkheid zal worden verschaft over het moment van 

het daadwerkelijk sluiten van zwembad Den Ekkerman en het traject dat daartoe moet 
leiden;

» rekening moet worden gehouden met feitelijke sluiting ergens in de loop van 2018;
» de werkgroep Behoud Zwembad op 10 oktober 2016 een voorstel voor het behoud van 

het zwembad heeft aangeboden;
» het wenselijk wordt geacht alvorens verdere stappen worden gezet met elkaar van 

gedachten te kunnen wisselen over mogelijke alternatieven, waarbij mogelijk de kaders 
moeten worden bijgesteld;

verzoekt het college:
1. direct na de Algemene Beschouwingen een beeldvormende vergadering te beleggen, 

waarin de mogelijkheid wordt geboden aan de raad om over mogelijke alternatieven voor 
de sluiting nog eens indringend met elkaar te spreken en afwegingen (op basis van de 
juiste financiële informatie) te maken;

2. het door de werkgroep Behoud Zwembad ingediende plan hierbij in elk geval te 
betrekken en in samenspraak met de indieners aan de orde te stellen tijdens deze 
beeldvormende vergadering;

3. hieraan voorafgaande inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen voor de gemeente 
zijn, mocht sluiting, renovatie of nieuwbouw aan de orde komen;

4. streven naar besluitvorming voor 1 juli 2017;
5. plan werkgroep 'behoud zwemwater' d.d. 10 oktober 2016 wordt het uitgangspunt;
6. te komen met een financieel dekkingsvoorstel voor 1 juli 2017.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 25 stemmen - AANGENOMEN

Voor 25 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, CDA 4, D66 2, PvdA 1 en 
Samenwerkend Veldhoven 1)
Mevr. Hartlief (D66) is niet aanwezig bij de stemming wegens een 
mogelijk belangenconflict.

Tegen 0 stemmen


