
 

 

 
Amendement nr.
   

 
 

 
Van: 
 

 
Progressief Oegstgeest 

 
Onderwerp: 
 

 
Red het zwembad! 

 
Aangenomen met: 
 
Verworpen     met: 
 

 
          stemmen voor en           stemmen tegen 
 
          stemmen voor en           stemmen tegen 

 
Amendement 

 
De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 6 november 2014: 
 
Gelezen hebbende: 
- de programmabegroting 2015-2018 
- het raadsvoorstel ‘begroting 2015-2018’ ook bekend als “het dekkingsplan” 
- de coalitieagenda 2014-2018 en de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen 
- het raadsvoorstel ‘spoedbetaling voor zwembad Poelmeer’ d.d. 30-09-2014 
- de notitie Synarchis marktconsultatie zwembad Poelmeer d.d. 02-10-2014 
- de brief van de medewerkers Poelmeer aan de raad d.d. 21-10-2014 
 
Constaterende dat:  
- alle raadsfracties in de ingelaste raadsvergadering op 30 september 2014 te kennen gaven het 

zwembad voor Oegstgeest te willen behouden  
- de coalitie-agenda en de verkiezingsprogramma’s een OZB-verhoging voor voorzieningen als het 

zwembad expliciet benoemen 
- de marktverkenning voldoende voorstellen bevat om – met financiële steun van de gemeente – 

een zwembadvoorziening in Oegstgeest te bestendigen 
 
Overwegende dat:  
- in het dorp grote steun bestaat voor het (openhouden van) zwembad Poelmeer, onder andere 

blijkend uit de 7000 ingezamelde handtekeningen 
- het dorp en de medewerkers nu lang genoeg in onzekerheid hebben verkeerd en dat dit de 

exploitatie van het zwembad niet ten goede komt 
- Een verhoging van de OZB met ca. 8,35% ongeveer 400.000 euro op kan leveren ten behoeve 

van het zwembad 
 
Besluit:  
- Teneinde zwembad Poelmeer open te houden: 
- de OZB in 2015 structureel te verhogen - in aanvulling op het in het Dekkingsplan 2015-2018 

geformuleerde voorstel - om zo een meeropbrengst van 400.000 euro te generen ten behoeve 
van de exploitatie 

- het college op te dragen om voor de zomer van 2015 met een uitgewerkt plan te komen om een 
doorstart van het zwembad met één van de marktpartijen te realiseren 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 


