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Motie vreemd aan de orde van de dag 

Slagen maken met het zwembad 
 
 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 
 
 
in vergadering bijeen op 6 februari 2018; 
 
gehoord de beraadslagingen; 
 
constaterende dat: 

• er bij de zwemverenigingen DZT’62 en De Watervrienden grote zorgen zijn, om-

dat zij met Laco niet tot overeenstemming kunnen komen over de huur van het 

zwembad door de verenigingen vanaf 1 juli 2018 tot 2035 

• de gemeenteraad 14 juni 2016 heeft besloten dat het zwembad De Wiemel voor 

Deurne behouden dient te blijven en  daarvoor een verhoogde jaarlijkse bijdrage 

in de exploitatiesubsidie heeft vastgesteld tot 2035;  

• Laco de zwemverenigingen DZT’62 en De Watervrienden heeft laten weten dat er 

nog een exploitatietekort is van circa € 92.000,-- per jaar wat gedicht moet wor-

den door de verenigingen; 

• de gemeenteraad sinds haar besluit van 14 juni 2016 niet meer geïnformeerd is 

over voortgang van het tot stand komen van een overeenkomst tussen Laco en 

de zwemverenigingen; 

 

overwegende dat: 
 

• de zwemverenigingen een heel belangrijke bijdrage leveren om kinderen vaardig 

te maken in het water zodat veiligheid in en rondom water beter geborgd is;   

• de kosten voor ouders voor zwemonderwijs betaalbaar blijven doordat dit in han-

den is van de beide zwemverenigingen met haar vrijwilligers; 

• in/doorstroom naar verenigingen na/tijdens ABC zwemmen beter geborgd wordt 

als dit door de verenigingen wordt verzorgd; 

• de exploitatietekorten van de commerciële ondernemening Laco niet het pro-

bleem van de zwemverenigingen mag worden; 

 

roept het college van burgemeester en wethouders van Deurne op om: 
 

• op zeer korte termijn de regie in handen te nemen en in gesprek en onderhande-

ling te gaan met Laco om het ontstane probleem op te lossen met inachtneming 

van de overwegingen; 

• zorg te dragen voor continuïteit van het zwemaanbod van de zwemverenigingen 

door de onzekerheid van huisvesting weg te nemen;  

• de raad te informeren over de te nemen maatregelen;  
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en gaat over tot de orde van de dag. 


