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Motie

Zwemmen in Overbetuwe
Agendapunt:
Datum:

Kadernota 2020
2 juli 2019

De Gemeenteraad van Overbetuwe, in vergadering bijeen op 2 juli 2019,

Overwegende dat:
 In Elst zowel het zwembad de Helster als de sporthal aan vervanging of renovatie toe zijn;
 De gemeente zelf het sportcentrum in Elst exploiteert;
 Er onderzoek wordt gedaan naar een geschikte nieuwbouwlocatie in Elst;
 Een reservering van 22 miljoen EUR voor nieuwbouwplannen in de kadernota is opgenomen;










Het zwembad in Zetten na 1 juli 2023 eigendom wordt van de huidige exploitant de 3Essen, die
gebruik heeft gemaakt van de optie tot koop zoals deze in een raamovereenkomst met de
voormalige gemeente Valburg was opgenomen;
De gemeente tot deze datum jaarlijks 240.000 EUR bijdraagt aan de exploitatiekosten;
De gemeente geen zeggenschap heeft over het zwembad in Zetten en dus ook niet over nieuwbouw
of renovatie;
De locatie van het zwembad in Zetten mogelijkheden biedt voor een Vitaal Sportpark;
40% van de gebruikers van het zwembad in Zetten uit de gemeente Nederbetuwe komt;
Ten aanzien van de toekomst van het zwembad in Zetten de wethouder in gesprek is met zowel de
huidige exploitant als met gemeente Nederbetuwe;
De raad in afwachting is van ‘Zwembadvisie Overbetuwe’ waarin de uitkomsten van het
behoefteonderzoek zullen worden meegenomen;
Een laagdrempelig zwembad in de buurt van levensbelang is om zoveel mogelijk kinderen te leren
zwemmen.

Verzoekt het college:
 De resultaten van het behoefteonderzoek en het locatieonderzoek op korte termijn te delen met de
Raad;
 In de ‘Zwembadvisie Overbetuwe’ aan te geven welke opties er in Zetten zijn om de zwemfaciliteiten
daar te kunnen behouden, dit in samenspraak met de toekomstige eigenaar en de gemeente
Nederbetuwe;
 In deze visie ook de kosten van behoud van zwemfaciliteiten in Zetten uit te werken en daarbij met
de gemeente Nederbetuwe de bereidheid te bespreken om een financiële bijdrage te leveren aan
behoud van de zwembadfaciliteiten in Zetten;
 Het zwembad in Zetten te betrekken bij het onderzoek naar de mogelijkheid voor een Vitaal
Sportpark op deze locatie;
 De raad op korte termijn te informeren over het verdere proces door middel van een nieuwe planning
en bijvoorbeeld een stappenplan.
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