Onderwerp: toekomst zwembad Gemert-Bakel

Indienen van een amendement aan de
gemeenteraad ex artikel 28 van het
Reglement van orde voor de
gemeenteraad 2018.
Het amendement wordt ingediend door:
Dorpspartij, raadslid Van Oort;
CDA, raadslid Relou;
VVD, raadslid Vroomans;
Lokale Realisten/D’66, raadslid Vogels;
SP, raadslid Hoevenaars.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
In vergadering bijeen op donderdag 18 april 2019,

Gezien het voorstel nr.10 Toekomst zwembad Gemert-Bakel,

Overwegende dat:
-

Op dit moment de onderbouwing ontbreekt vanuit Fitland voor het gevraagde budget
van 350.000 euro;

-

De gemeente met Fitland het gesprek kan aangaan m.b.t. ontwikkelmogelijkheden;

-

Wij het alleen nodig vinden om op dit moment alleen het hoogstnoodzakelijke
onderhoud aan het zwembad te plegen en niet meer dan dat;

-

We het risico op sluiting van het zwembad willen verkleinen.

Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als volgt
te wijzigen:
-

beslispunt 6 te wijzingen van: een investeringskrediet beschikbaar stellen van
€ 350.000 als bijdrage voor de meest noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden;
Naar:
Het college het mandaat te geven voor het maken van afspraken voor de hoogst
noodzakelijke onderhoudskosten voor het open houden van het zwembad tot
maximaal een bedrag van 350.000 euro. en dat het college dit achteraf verantwoordt
aan de raad.
Daarmee beslispunt 7 en 8 te laten vervallen;

-

Beslispunt 9 toe te voegen: het college het mandaat te geven om opnieuw in gesprek
te gaan met Fitland en binnen de grenzen van Ruimtelijke Wet- en Regelgeving een
optimale medewerking te verlenen aan hun woningbouwplannen, met als doel de
kosten voor het langer openhouden van het Fitland-bad te minimaliseren;

-

Beslispunt 2 het woord partijen te wijzigen in de initiatiefnemers van de Waterstroom.

Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,
CDA Gemert-Bakel

Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
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