
 
Motie 

 

Agendapunt : Naar aanleiding van agendapunt nr 2.1 - Programmabegroting 2023-2026  

                      op de raadsagenda van 10 november 2022 

Onderwerp motie: Onderzoek zwembad in aanloop naar besluit in 2025 

 

De raad van de gemeente Voorschoten in zijn vergadering bijeen d.d. 10 november 2022 

gehoord de beraadslaging 

  

Constaterende: 

a. Dat met ingang van 2023 de jaarlijkse afschrijving a € 309.000 op zwembad het Wedde 

vervalt, waardoor de dekking voor de kapitaallasten van het zwembad niet langer in de 

begroting vertegenwoordigd is; 

b. Dat de toekomst van zwembad het Wedde tot en met 2030 financieel gedekt is; 

c. Dat het langdurig openhouden van zwembad het Wedde na 2030 alleen mogelijk is als  

(groot) onderhoud gepleegd wordt aan het zwembad; 

 

Overwegende: 

d. Dat het nemen van een beslissing over de toekomst van het zwembad Q1-2  2025 in de 

planning staat; 

e. Dat zwembad het Wedde momenteel voor zowel Voorschoten als Leiden een belangrijke 

rol heeft als instructiebad en faciliteiten biedt voor beweging, zwemmen en sociale 

contacten van jong en oud,  

 

Van mening dat: 

Dat het wenselijk is om vooraf aan besluitvorming een reëel beeld van de kosten van 

onderhoud van het zwembad te hebben en ook in beeld te brengen welke rol het zwembad 

kan vervullen in ons dorp ( bijv. preventie, ontmoeting enz.) en mogelijk ook voor 

omliggende gemeentes als ook voor welke doelgroepen ( jong, oud of ook…) 

 

Verzoekt het college:  

 

In 2023 een onderzoek te doen opdat we de uitkomsten/aanbevelingen bij de 

begrotingsbehandeling 2024 (en meerjarenbegroting, anticiperend op 2025 e.v. latere jaren) 

kunnen mee nemen.  

 Het onderzoek bevat tenminste de volgende onderwerpen:  

a. De verwachte kosten voor (groot) onderhoud en verduurzaming van het 

zwembad; 

b. Welke rol het zwembad na 2030 kan vervullen in ons dorp en voor de regio; 

c. Voor welke doelgroepen; 

d. Verwachte exploitatiekosten na (groot) onderhoud en verduurzaming gepleegd te 

hebben. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam: CDA Fractie  

 



 
Motie 

 

Toelichting : Bij de begrotingsscan in 2017 heeft de PZH geconstateerd dat de gemeente 

Voorschoten veel middelen wegzette in reserveringen die vervolgens vaak onbenut bleven 

maar die wel een uitwerking hadden op de begroting en uitvoeringsmogelijkheden.  

Het m.i.v. 2023 vrijvallen van onderhoudsbudget vervalt daarmee pas in de jaarrekening van 

2023 ( welk in Q 1-2 2024 aan de raad geboden wordt) aan de concernreserve.   

 

Aantekening griffier: 

 

 

 



 
Motie 

 

Motie:  

Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarmee een opdracht, oordeel of 

verzoek wordt uitgesproken. 

 

Formulering: 

Constateren / overwegen / van oordeel (/mening): dit geeft een logische opbouw van je 

motie, van feiten, naar overwegingen naar standpunten. De woordkeuze van deze kopjes is 

vrij. 

 

Verzoekt het college / roept het college op / nodigt het college uit / spreekt uit: kies hier 

woorden die passen bij de aard van de uitspraak van de raad. Is het een opdracht, een meer 

open uitnodiging/wens of een oordeel? 

 

Indienen motie: 

Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter 

worden ingediend (artikel 34, lid 2 Reglement van Orde 2012). 

 


