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AMENDEMENT (artikel 30 RvO) 

Van : GroenLinks (Rowdy van der Veen) 
D66 

Aan : De voorzitter van de raad 

Agendapunt : 4 

Onderwerp : Zwembad Vitaloo 

Datum raadsvergadering : 14 november 2018 

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel: 

1. Het Rapport Uitwerking Amendement: (Heroverweging Zwembadvisie inzake zwembad Vitaloo 
Bolsward) voor kennisgeving aan te nemen; 

2. In te stemmen met optie 5 uit bovengenoemd rapport, te weten het opzeggen van de 
overeenkomsten met Optisport Bolsward BV vóór 1 januari 2019; 

3. De eventueel te verlenen compensatievergoedingen aan Optisport Bolsward BV te dekken uit 
de Reserve Vitaloo. 

2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in: 

1. Het Rapport Uitwerking Amendement: (Heroverweging Zwembadvisie inzake zwembad Vitaloo 
Bolsward) voor kennisgeving aan te nemen; 

2. In te stemmen met optie 5 uit bovengenoemd rapport, te weten het opzeggen van de 
overeenkomsten met Optisport Bolsward BV vóór 1 januari 2019 met dien verstande dat: 

- in 2018 (en misschien ook 2019 en 2020) zal Optisport Bolsward BV een 
compensatievergoeding aanvragen bij de gemeente. Dit vanwege het tekort aan uren 
vri jwil l ige inzet door de Stichting Ons Zwembad (en het daardoor moeten inzetten van 
meer personeel door Optisport Bolsward BV). Hiervoor zal een dekking gezocht worden; 

- de gemeente zich ambtel i jk en bestuur l i jk maximaal zal inspannen om een goede 
exploitant te vinden voor het zwembad na 2020; 

- in het late voorjaar van 2020 de toekomst van zwembad Vitaloo opnieuw dient te 
worden geagendeerd voor de raad. Tot die t i j d de raad elke 6 maanden door middel van 
actieve informatie op de hoogte dient te worden gehouden over de voortgang rondom 
Vitaloo. 

3. De eventueel te verlenen compensatievergoedingen aan Optisport Bolsward BV te dekken uit 
de Reserve Vitaloo. 

Toel icht ing: 
Het amendement vormt een aanvulling op optie 5 zoals deze in het Raadsvoorstel werd vermeld. Echter 
willen wi j benadrukken dat de gemeente zich maximaal zal inspannen om behoud van het zwembad 
mogelijk te maken. Voor de zomer van 2020 zal naar alle redelijkheid duidelijkheid zijn over mogelijke 
toekomstplannen van nieuwe parti jen. Op dat moment kan dan worden besloten over eventuele 
aanvullende acties vanuit de gemeente of in het uiterste geval sluiting.  

Dit amendement is 
• Overgenomen /"^y^^ 
^ Aangenomen [l / Y v 
• Verworpen 

Griffier 

Het amendement wordt unaniem aangenomen. 


