
WIJ MAKEN ER WERK VAN 
 

Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag 
Gemeente verdubbelt de door zwembad gegenereerde fondsen met een maximum van € 20.000 

 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 19 juni 015. 

 

Gelezen: 

 het voorstel van het college getiteld “Bijstellingsnotitie en wijziging Strategische Agenda en 

Programmabegroting” met griffienummer 2014-0164; 

 

Overwegende dat voor het zwembad het volgende geldt: 

a. vanaf het prille begin van het nieuwe zwembad is het van groot belang dat verschillende 

groepen gebruikers – met name ook kinderen- zich in het zwembad thuis voelen, 

b. dat een zwembad een laagdrempelige, recreatieve en sportieve functie heeft, 

c. dat een zwembad zo bijdraagt aan gezondheid van mensen en uitnodigt tot het actief 

deelnemen aan sport. 

 

Constaterend dat: 

1. de recreatieve functie van het zwembad daarvoor een extra impuls mag krijgen; 

2. het personeel van het zwembad al druk bezig is met initiatieven om de recreatieve functie 

van het zwembad te versterken door het vinden van fondsen om extra speelattributen aan te 

schaffen. 

 

Verzoek het college om: 

Een bedrag van maximaal € 20.000 uit het vrije deel van € 200.000,- uit de onder besluitpunt 2 

beschikbaar gestelde budget van € 1.000.000,-  te bestemmen voor: 

1. een eenmalige subsidie  - ter hoogte van maximaal € 20.000  - te verstrekken ten behoeve 

van de aanschaf van extra spelattributen die bijdragen aan de recreatieve functie van het 

zwembad; 

2. bij het uitvoeren van de subsidie rekening te houden met het volgende: 

o deze eenmalige subsidie kan overbodig c.q. verrekend worden indien de 

stichtingskosten van het nieuwe zwembad navenant lager worden dan begroot; 

o het uiteindelijk bedrag met een maximum van € 20.000 is afhankelijk van de door het 

zwembad zelf gegenereerde fondsen. De gemeente verdubbelt met een maximum 

van € 20.000 het door het personeel van het zwembad geworven geld. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Indiener(s) 

PvdA 


