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Motie

Plaats:

Emmen

Datum:

7 november 2011

Nummer:

RA11.0112

Onderwerp: Programmabegroting 2012

De gemeenteraad van Emmen in vergadering bijeen op
m a a n d a g 7 en donderdag 10 november 2011,
heeft kennis genomen van het in de begroting 2012 verwoorde voornemen tot het
onderzoeken van de mogelijkheden van een nieuw zwembad in Emmen,
heeft tevens kennis genomen van de presentatie van een eerste onderzoek daartoe
in de commissievergadering van mei 2011, waarin werd uitgegaan van een
investeringsvolume van ruim 18 miljoen, en waarin naast een wedstrijdbad en een
multifunctioneel bassin tevens sprake was van een golfslagfaciliteit
whirlpools,
wildwaterkreek, geur- en kruidenbaden, 80 meier lange glijbaan, etc,
heeft tevens kennis genomen van de in de begroting 2012 opgenomen constatering
dat de ernst van de financiële situatie en de gevolgen van keuzes in het rijksbeleid
voor de lokale uitvoeringsmogelijkheden voor de lokale
uitvoeringsmogelijkheden
leiden tot de noodzaak van een discussie over de vraag welke rol we las lokale
overheid de komende jaren richting samenleving voor ons zien weggelegd, (
overwegende dat

-

een herijking van taken, rollen en mogelijkheden van gemeentelijke
overheden aan de orde is;
daarbij in toenemende mate de samenwerking met het particulier initiatief
moet worden gezocht;
kansen om te besparen, ongeacht de budgettaire situatie van dat moment,
benut moeten worden als ze zich voordoen,
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is van mening dat
het bieden van een sportfaciliteit in de vorm van een zwemvoorziening,
waarin ruimte wordt geboden voor zowel de recreatieve als de op (top)
prestaties gerichte zwem- en aanverwante sporten tot de gemeentelijke
taken behoort;
het investeren in en het exploiteren van recreatieve waterattracties zoals
glijbanen, golfslagbaden, bubbelbaden etc. tot het particuliere domein
behoort,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders,
bij het verdere onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuw zwembad in
Emmen, in overleg met de betrokken verenigingen, zich te richten op een
functionele zwemaccommodatie, waarbij getracht wordt, ten opzichte van de
huidige lasten in de begroting van de overdekte zwembaden van bijna 3,5 miljoen,
een significante besparing te bereiken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fractie van het CDA,

B.D.Wilms
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