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Motie: Gezonde exploitatie Golfbad

De raad van de gemeente Oss, in vergadering b'rjeen op 12 november 2015
Constaterende dat:

.
.
.

Het college in de programmabegroting 2016 - 2019 aangeeft, dat de bezuinigingen op
de budgetsubsidie zr¡'taar drukken op de exploitatie van het Golfbad;
er in dezelfde programmabegroting extra geld beschikbaar wordt gesteld voor sport en
ontmoeten;
het Golfbad tot nu toe geen voordeel heeft van het extra beschikbare geld terwijlze grote
moeite hebben om de exploitatie rond te krijgen, als gevolg van een eerder opgelegde
korting op de budgetsubsidie en het wegvallen van inkomsten uit het schoolzu¡emmen.

Ovenruegende dat:

.

.
.
.
.
.

Het college wil stimuleren dat iedereen in de breedte kan deelnemen aan sport en wil
stimuleren dat de accommodaties beter gebruikt worden. Daarbij in het bijzonder
aandacht wil schenken aan de positie van jongeren en een gezonde leefstijl van
inwoners wil bevorderen;
het Golfbad daar toe bijdraagt, aangezien zij voor veel gezinnen binnen en buiten Oss
een (relatief) laagdrempelige vorm van beweging en ontspanning biedt;
het college functionele, duuzame en betaalbare voorzieningen ook wil behouden, om
Oss aantrekkelijk te maken voor wonen, ondernemen en verblijven;
het herinvoeren van schoolzwemmen niet aan de orde is;
een verhoging van de entreeprijs een negatief effect zal hebben op de
bezoekersaantallen en daarmee op de exploitatie van het Golfbad;
een gezonde exploitatie van het golfbad (vooralsnog) alleen bereikt kan worden middels
een verlaging van de korting op de budgetsubsidie.

Vezoekt het college:
. Om in overleg te gaan met de directie van het Golfbad en na te gaan welk tekort de

.

komende jaren te verwachten valt op de exploitatie;
om de eerder opgelegde korting op de budgetsubsidie met een zodanig bedrag terug te
verlagen, dat het Golfbad naar verwachting een gezonde exploitatie zal krijgen en een
toekomstbestend ige organ isatie ka n neezetten.

En gaat over tot de orde van de dag
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