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11. 47/2001 Toekomst Goffertbad

Raadsvoorstel d.d. 6 maart 2001

Voorstel te besluiten tot het uitvoeren van een van

de volgende 3 scenario’s:

1. Het openhouden van het Goffertbad gedurende 2

jaar (seizoenen 2001 en 2002) en vervolgens  tot

sluiting overgaan. In de tussentijd een

herontwikkelingsonderzoek  starten, waarbij  de

resterende boekwaarde wordt betrokken.

De uit dit scenario volgende extra

exploitatielast van ƒ 114.000,- per jaar

gedurende 2 jaar aan de NV. Sportfondsenbaden

subsidiëren en hiervoor bij de perspectiefnota

2001 een budget  voteren.

2. Het openhouden van het Goffertbad voor onbepaalde

tijd. De daaruit volgende extra exploitatie

lasten van ƒ 324.000,- jaarlijks aan de NV.

Sportfondsenbaden  subsidiëren en hiervoor bij de

perspectiefnota 2001 een budget voteren.

3. Het sluiten van het Goffertbad per direct.

Vervolgens in de loop van 2002 aan de raad een

herontwikkelingsvoorstel  doen. De dekking van de

resterende boekwaarde ad ƒ 2.035.000,-  betrekken

bij de herontwikkelingsplannen. Indien dit

laatste niet mogelijk blijkt zal de

restantboekwaarde ten laste van de saldireserve

worden gebracht.

AMENDEMENT: ‘Het Goffertbad blijft open’

(1ste indiener: T. van Vroenhoven, PvdA)

De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen in

vergadering bijeen op 11 april 2001

Overwegende dat :

- Het Goffertbad een voor Nijmegen belangrijke

maatschappelijke voorziening is

- Deze voorziening voor langere tijd

beschikbaar moet zijn voor de Nijmeegse

bevolking

- Om het functioneren van het Goffertbad ook

voor langere termijn mogelijk te maken er:

o Naar een definitieve dekking van de

investerings- en exploitatiekosten

gezocht moet worden.

o Met de NV. Sportfondsenbad sluitende

afspraken gemaakt moet worden omtrent

een adequate en volwaardige exploitatie

van het Goffertbad

o Het Goffertbad een volwaardige plaats

moet krijgen in het aanbod van openlucht

recreatievoorzieningen in en in de

omgeving van Nijmegen

- Er maximaal twee jaar noodzakelijk zijn om

bovengenoemde voorwaarden te realiseren

Besluit het eerste beslispunt als volgt te wijzigen

(geheel herziene tekst):

1. Het openhouden van het Goffertbad. Gedurende twee

jaar aan de NV. Sportfondsenbaden f1 14.000

subsidiëren met een duidelijk exploitatieperspectief

II 2023-2027
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voor meerdere jaren. Het komende jaar benutten om

met de NV. Sportfondsenbaden sluitende afspraken te

maken over een volwaardige exploitatie; het

Goffertbad een volwaardige plaats te geven in het

aanbod van openluchtrecreatievoorzieningen;  voor

een definitieve dekking van de investerings- en

exploitatiekosten te zorgen. Over uiterlijk twee

jaar opnieuw aan de Raad te rapporteren.

Voor: PvdA (7), CDA (7), VVD (5)

Amendement aanvaard.

MOTIE: ‘Het Goffertbad heeft zoveel moois te bieden’

(1ste indiener: B. van Zijll de Jong-Lodenstein,

SLN)

De raad, in vergadering bijeen op 11 april 2001,

Overwegende:

- Dat het Goffertbad een belangrijke functie

vervult voor de recreatie en de sportuitoefening

van vele Nijmegenaren en dus open moet blijven,

- Dat de exploitatieresultaten gediend zijn bij een

goede en wervende publiciteit en bij aan de

zomermaanden aangepaste openingstijden,

Draagt het college op:

Om zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als via

overleg met de exploitant:

- Al het nodige te doen waarmee het Goffertbad op

een wervende manier in de publiciteit gebracht en

gehouden kan worden (bijv. folders, opnemen in

Goffertpark-promotie, website),

- Al het nodige te doen waarmee de mogelijkheden en

kwaliteiten van het Goffertbad optimaal benut

kunnen worden (bijv. door middel van ruimere

openingstijden, het bad sluit nu om 17.00),

- Al het nodige te doen waarmee het bezoekersaantal

op peil gehouden kan worden (bijv. snel startende

voorverkoop, (gezins)abonnementen, etc.).

Noot: de ruimere openingstijden zouden gefinancierd

kunnen worden uit het bedrag van ƒ 17.000,- zijnde

het door het College niet uitgekeerde deel van de

maximaal toegestande jaarlijkse exploitatiebijdrage

van 1 ton (raadsbesluit van november 1996).

Voor: GL (7), SP (6), AOV/Unie 55+ (1), SLN (1), CDA

(1), VVD (1)

Motie aanvaard.

Raadsbesluit d.d. 11 april 2001

Optie 3: voor: niemand

Optie 2: voor: GL (7), SP (6), D66 (2), SLN (1),

AOV/Unie 55+ (1), vdM (1), PvdA (1)

optie aanvaard.

Optie 3: zie amendement; gezien de aanvaarding van

optie 2 vervalt dit
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8. Ingekomen brieven
De voorzitter: Wie wil hierover spreken? Niemand. Dat is ingetrokken.

11. Toekomst Goffertbad
De voorzitter: Wie mag ik hierover het woord geven? De heer Van Xanten.
Dhr Van Xanten: Dank u wel, voorzitter. De VVD is van oudsher een partij die ervan uitgaat datde vraag het aanbod bepaalt. Toch wat kleine opmerkingen daarbij. Als gemeente Nijmegenvinden wij het belangrijk dat er een zwemvoorziening is voor de Nijmeegse burger. Daarmee, zouje kunnen zeggen, sturen wij het aanbod. Dat is iets wat typisch is voor de publieke sector. Detweede opmerking die ik heb is, dat bij een bestaand aanbod de vraag wel moet weten dat er eenaanbod is. Wat ik begrepen heb uit de commissiebehandeling is, dat de voorziening bijna nietgepromoot wordt en dan denk ik aan folders, internet, bewegwijzering en dergelijke. Een derdeopmerking die daarbij hoort is dat de vraag van degene die het hardst schreeuwt niet implicietgehonoreerd dient te worden. Het mag niet zo zijn dat het adagium gaat gelden: “u vraagt, wijdraaien”. Dan even over de vraag. Gemiddeld is de daling van 1987 tot 2000 1960 personen perjaar. Je kunt je dan de vraag stellen of je moet doorgaan met de instandhouding van eendergelijke voorziening. Bij gelijkblijvend beleid zijn er in 2010 nog om en nabij de 35.000bezoekers. Dat waren er ooit 80.000-90.000. Toch, voorzitter, is het een interessante locatie ombinnen het Goffertpark een rol te gaan spelen met de verschillende mogelijkheden. Ik denk daarbijaan het park met haar boerderij. Maar dan moet je uitdagende plannen hebben die eenmeerwaarde bieden. Wat de VVD betreft is het nu de tijd om met die uitdagende plannen tekomen om zo een toekomst te kunnen garanderen. Dan moet je met een ondernemingsplankomen waar in ieder geval in staat hoe je die marketing, gericht op verschillende doelgroepen,gaat aanpakken. Waarin die integrale benadering ten opzichte van het park staat, dus demeerwaarde die je gaat leveren, waarbij één en één drie is. En waarbij oplossingen voor deprobleemsamenstelling worden gevonden. Al met al, als je een ontwikkelingsplan start, dan magje bij voorbaat niet uitgaan van sluiting, zoals in beslispunt 1 vermeld staat, maar moet je juistuitgedaagd worden om een toekomst te formuleren. Vandaar dat wij het amendement datingediend wordt door CDA, PvdA en VVD, ten volle ondersteunen. Dank u wel.
De voorzitter: Dak u wel. Meneer Van Vroenhoven.
Dhr Van Vroenhoven: Voorzitter, samen met VVD en CDA zullen wij een amendement indienenop het voorstel van het college. Het amendement is getiteld ‘Het Goffertbad moet open blijven’.Ik zal uitleggen wat dat amendement inhoudt. In het amendement staat dat het Goffertbad openmoet blijven en dat we nog twee jaar nodig hebben om intern binnen de gemeente een stukhuiswerk te doen. Dat huiswerk bestaat uit 3 onderdelen, namelijk dat wij intern een financieringzoeken voor het structurele gedeelte van het openhouden van het Goffertbad. Dat wij goede ensluitende afspraken moeten maken met de NV Sportfondsenbaden om een adequaat, goed enpassend beheer van het Goffertbad te garanderen, beter als dat tot nu toe gebeurt en ten derde,dat het Goffertbad een volwaardige plaats moet krijgen in de openluchtrecreatievoorzieningen dieNijmegen en omgeving telt. Wij stellen nu NLG 1 ton beschikbaar en uiterlijk over 2 jaar hetresterende bedrag om het Goffertbad ook daadwerkelijk open te houden.
De voorzitter: Dank u wel. Meneer Janssen.
Dhr Janssen: Voorzitter, ik wil het volgende gezegd hebben. Er heeft een uitstekende inspraakplaatsgevonden over het Goffertbad met een hele positieve insteek. Het Goffertbad leeft en heeftdraagvlak. Dat is weer overtuigend bewezen. Na de vele scenario’s die in de commissie de revuepasseerde zijn er in deze raad eigenlijk twee standpunten overgebleven. Het ene deel van de raad



Verslag raadsvergadering gemeente Nijmegen d.d. 11 april 2001
47

zegt: “Wij hebben ooit gezegd het Goffertbad blijft open en wat er ook gebeurt, al komt de hemelnaar beneden, dan passen wij bij”. Dat is niet het standpunt van mijn fractie. Wij vinden dat ookgeen verstandig standpunt. Wij kiezen voor het andere. Er zijn exploitatietekorten eninvesteringsproblemen en daarvoor gaan wij als de wiedeweerga oplossingen vinden. Dat is deverstandige weg en dit staat ook in het amendement dat zojuist is ingediend. Conclusie moet danzijn dat na de inspraak die heeft plaatsgevonden er eigenlijk nog nooit zoveel steun voor hetGoffertbad geweest is in deze raad. Bij een vorige gelegenheid waren een aantal fracties in dezeraad nog tegen. Nu is dat dus anders. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Welschen.
Mw Welschen: Dank u, voorzitter. Ik kan kort zijn. Mijn fractie gaat, na uitwisseling van alleargumenten in de commissie voor beslispunt 2, namelijk het openhouden van het Goffertbad vooronbepaalde tijd en zoeken daarvoor exploitatiegeld bij de discussie over de Perspectiefnota in hetvoorjaar. Ik wil nog een opmerking maken over het amendement van de drie collegepartijen. Hetamendement ondersteunt het collegebeleid en is dus eigenlijk overbodig.
De voorzitter: Dank u wel. De heer Ulijn.
Dhr Ulijn: Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen natuurlijk alle argumenten herhalen die in decommissie gewisseld zijn. Wij hebben daar melding gemaakt van het beleid in Nijmegen dat er inde volle breedte van alles en nog wat gesubsidieerd wordt, en dat varieert van schaatsen tot enmet commerciële bezigheden als voetbal. Daar is verder niets mis mee. Wij zijn voor hetopenhouden van het Goffertbad. Als ik meneer Van Vroenhoven zijn amendement hoor toelichtenen ik lees het, dan bekruipt mij toch de vrees dat wij weer een beslissing nemen voor over 2 jaaren dat we dan over 2 jaar weer de discussie aangaan: “Moet het Goffertbad nu open blijven ofmoet het Goffertbad nu dicht?”. Daar moeten wij nu eindelijk eens een keer van af. Dus onzeeerste opvatting blijft gehandhaafd. Het Goffertbad moet, wat ons betreft, open blijven.
De voorzitter: Dank u wel. Meneer Hulskorte.
Dhr Hulskorte: Dank u wel, voorzitter. Aan duidelijkheid hebben wij in de commissievergaderingniets te wensen overgelaten. Wij vonden en vinden dat Nijmegen een buitenbad moet hebbenzoals het Goffertbad. Deze functie kan nu en in de toekomst niet overgenomen worden door badWest. Daar is absoluut de accommodatie niet aanwezig. In de commissievergaderingen hebbenwij naar voren gebracht dat wij niet over twee jaar de financiële situatie nog eens willen bezien.Er moet nu geld vrijgemaakt worden om de kosten van onderhoud te dekken. Het kan toch nietzo zijn dat als er in 1996 voor NLG 2,5 miljoen verbouwd is, er geen geld opzij is gelegd voor hetonderhoud voor de komende jaren! Wij kiezen dus nog steeds voor de tweede optie. Wij willenover twee jaar niet opnieuw met dit probleem geconfronteerd worden. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zijll de Jong.
Mw Van Zijll de Jong: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben tijdens de algemene beschouwingen algezegd en wij kunnen dat eigenlijk niet vaak genoeg zeggen: “Een sterke raad moet helderekeuzes durven maken.” Nu komt er weer een kans om die heldere keuzes te maken en weerconstateren wij dat de collegepartijen toch een wat afwachtenden, enigszins onduidelijke houdinglaten zien. Wij horen u zeggen: “Het Goffertbad moet van ons open blijven”. Wat is er dan mismee om daar gewoon aan toe te voegen: “Voor onbepaalde tijd”. Dan kunnen wij het met zijnallen eens worden. Inderdaad, er dreigt dan eventueel over 2 jaar weer een discussie van:“Moeten wij misschien toch niet dat Goffertbad gaan sluiten, om welke reden dan ook?” Als ikkijk naar de ijsbaan. Wij leggen daar ieder jaar tonnen op toe en zitten ook niet ieder jaar tedimdammen over of dat nu open of dicht moet. Heldere keuzes, daar heeft de burger ook wataan. Over de investering, van de kant van het CDA en ook van de kant van de wethouder in decommissie. Er is in 1996 door de raad een besluit genomen om NLG 2,5 miljoen in het



Verslag raadsvergadering gemeente Nijmegen d.d. 11 april 2001
48

Goffertbad te investeren. Dat is een raadsbesluit. De wethouder heeft toen gezegd dat dieinvesteringsruimte helemaal opgebruikt is. Maar dat is strijdig, meneer de voorzitter, met destukken die wij van het college gekregen hebben. Daar staat in en ik citeer: “Hoewel er eentechnisch rapport lag voor diverse te treffen voorzieningen is er voor gekozen alleen deallernoodzakelijkste investeringen te doen, tot een totaal van slechts NLG 1 ton.” Wij willengraag van het college weten waar dus die resterende NLG 2,4 miljoen gebleven is. Dan hetGoffertbad. Als wij dat open willen houden en dat willen wij natuurlijk, dan moeten wij dat ookstimuleren. Dat moeten wij doen met publiekscampagnes, met ruime openingstijden, en op eenzodanige manier dat er zoveel mogelijk mensen op een zo plezierig mogelijke manier daar gebruikvan kunnen maken. Wij hebben dat vastgelegd in een motie en wij willen in ieder geval hetcollege oproepen om dit te stimuleren. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer van Hooft.
Dhr Van Hooft jr : Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen denk ik dat het goed is om alle mensendie hierachter op de tribune zitten toch te feliciteren, want ook hun verzet tegen de sluiting vanhet Goffertbad heeft, denk ik, toch wel een handje geholpen om het tegen te houden. Dat is dusop zich een felicitatie waard. Aan de andere kant is het natuurlijk wel te gek voor woorden datwij hier iedere 2 of 3 jaar opnieuw alle Vrienden van het Goffertbad hier op de publieke tribunemoeten hebben omdat er blijkbaar bij een aantal partijen in deze raad, in dit geval decollegepartijen, steeds maar weer de behoefte is om de toekomst van de Goffert ter discussie testellen. Ik vind het dan ook eigenlijk te gek voor woorden dat aan de ene kant mensen zeggendat ze hart voor hebben voor het Goffertbad, dat ze de toekomst veilig willen stellen, maar dat zenu niet ook gewoon de moed hebben om te zeggen: “Wij trekken daar dan ook het geld voor uit”.Waar we het moeten vinden, is nog een interne zaak. Daar komen we wel uit. Daar komen wijaltijd wel uit als wij hier geld moeten vinden.
Dhr Van Vroenhoven: Volgens mij is dat exact wat ik gezegd heb.
Dhr Van Hooft jr : Nee, want dan zou u gewoon nu hebben gezegd: “Wij houden het bad open,hoe dan ook”.
Dhr Van Vroenhoven: Ik heb letterlijk dezelfde woorden gehanteerd: intern moeten wij eenoplossing zoeken voor de financiering.
Dhr Van Hooft jr : Inderdaad en dus zouden wij nu kunnen zeggen: “Het Goffertbad blijft openvoor nu en voor altijd en hoe wij dat gaan betalen is ons probleem, maar dat lossen wij op”. Datis wat anders dan u zegt: “Wij moeten over 2 jaar weer terugkomen om opnieuw de discussie tevoeren”.
Dhr Van Vroenhoven: Ik geef geen garanties voor de eeuwigheid, meneer Van Hooft. Dat kanniemand hier in deze zaal.
Mw Van Zijll de Jong: Toch wel voor meer dan 2 jaar, meneer van Vroenhoven?
Dhr Van Hooft jr : Ja. Want u wil niet verder dan 2 jaar. Ik durf die garanties hier wel langer af tegeven. Ik vind het dus jammer dat de collegepartijen niet zeggen: “Het Goffertbad blijft voor nuen voor altijd open”. Wij moeten hierover dus opnieuw de discussie voeren over 2 jaar. Dat zullenwij doen en het Goffertbad zal in ieder geval ook dan, als het aan ons ligt, niet gesloten worden.Nu niet en nooit niet. Daar wil ik het bij laten.
De voorzitter: Dank u wel. Om maar even met de deur in huis te vallen. Ik heb geen verzetbespeurd bij de Vrienden van de Goffert en alle kinderen die mij handtekeningen hebbenaangeboden, maar alleen steun voor deze wethouder om het Goffertbad open te houden.
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Mw Van Zijll de Jong: Meneer de voorzitter, voor hoe lang?
De voorzitter: Daar krijgt u direct antwoord op, mevrouw Van Zijll de Jong.Ik heb die steun ook als erg prettig ervaren. Het is tenslotte zo en dat moet ik dus heeluitdrukkelijk aangeven toen bleek dat de exploitatiekosten voor het openhouden van hetGoffertbad voor dit jaar hoger zou uitvallen dan wat de raad mij had gevoteerd, ik heb gedachtdat ik die zaak opnieuw in de raad moest brengen. Ik heb dan ook onmiddellijk daarna deonderhandelingen met het Sportfondsenbad afgebroken en gezegd dat ik eerst terugging naar decommissie om erover te spreken. Iemand in de commissie heeft ook gevraagd: “Wethouderwaarom komt u daar nu mee?” Toen heb ik gezegd: “Stelt u zich voor dat ik achteraf bij u wasgekomen”. Er is, denk ik, in ieder geval een hele brede steun in deze raad voor het openhoudenvan het Goffertbad en ik ben daar erg blij mee, moet ik zeggen. Als wij praten over 2 jaar of eenlangere termijn, heb ik het amendement en ook de inbreng in de commissie van de collegepartijensteeds zo verstaan dat er in ieder geval voor 2 jaar op dit moment het benodigde bedrag van NLG114.000,- wordt gevoteerd, dat bij uitzetting in de jaren 2003 en volgend in de begroting zoukomen. Maar dat de partijen ook hebben gezegd: “Wethouder gaat u nu eens aan de gang, geeftu op de eerste plaats eens een totaaloverzicht van alle zwembaden hier in Nijmegen, hoe zit hetdaar nu precies mee en hoe krijgt u daar een sluitende exploitatie in?” Ik denk dat dat op zich eengoede zaak is dat wij het geheel eens bekijken en niet het Goffertbad isoleren van al het andere,maar dat wij in totaliteit de zwembaden in Nijmegen, waarvoor een bepaald bedrag staat, eensgaan bekijken. Dat is, denk ik, het huiswerk dat ik heb opgekregen en waarbij heel uitdrukkelijkaangegeven is dat deze 2 jaar de inzet is voor het openhouden, zij het niet tot in eeuwigheid, vanhet Goffertbad als een volwaardige openluchtvoorziening in Nijmegen. En welke maatregelendaarvoor nodig zullen zijn, kan ik niet 1, 2, 3 op dit moment verzinnen. Ik denk dat wij daarinderdaad enige tijd voor nodig hebben. Even een paar punten nog, misschien goed om dat nogeens te zeggen. Ik denk dat we werving, reclame etcetera, zeker moeten doen. Wij moeten onsGoffertbad blijven promoten. Maar, het college - en ik heb dat ook in de commissie heeluitdrukkelijk gezegd - is in wezen helemaal niet ontevreden over de bezoekersaantallen, is nietontevreden over het aantal abonnementhouders. Het heeft weliswaar, meneer Van Xanten, eendaling, maar wij hebben ook een paar hele slechte zomers gehad en het moet niet zo zijn dat eenslechte zomer betekent dat het bad moet sluiten. Twee slechte zomers moet ook niet betekenendat je het bad moet sluiten. Ik denk dat toch vooral de omgeving, de directe omgeving, watbetreft de dagkaarten, en een wat verdere omgeving wat betreft de abonnementhouders, devaste zwemmers mag ik even zo zeggen, daar de populatie vormen en die komen wel als hetweer warm genoeg is. Ik denk dat het weinig zin heeft om voor het Goffertbad op zich eenpromotie op te zetten, maar ik wil en ik zal er ook naar kijken. Het heeft weinig zin om daarbijvoorbeeld de Waalsprong mee te gaan promoten. Uitdagende plannen zegt u, meneer VanXanten, ik wil inderdaad graag proberen in de komende tijd met uitdagende plannen voor hetGoffertbad te komen en dat allemaal gericht op het openhouden. Want ik ben het wel met dehele raad eens dat wij niet iedere 2 jaar dit circus moeten gaan opvoeren. Niet iedere 2 jaarmoeten wij ons realiseren dat er weer een tegenvaller was, dat er weer iets aan de hand is en dater weer geld bij moet of dat het Goffertbad moet worden gesloten. Ik denk dat ook dat te makenheeft me betrouwbaarheid van bestuur, waar burgers op mogen rekenen. Dan nog een laatstevraag. De te investeren NLG 2,5 miljoen. Er is maar NLG 1 ton geïnvesteerd. Er is NLG 2,5miljoen volledig geïnvesteerd. Die hebben gezeten in de nieuwe leidingen ondergronds, eenwettelijke aanpassing, een nieuwe entree en kleedgelegenheid. En dat zet u echt voor NLG 1 tonallemaal niet neer. Als wij over dat bedrag zouden praten, dan zou ik u ook niet lastig vallen alsraad met een uitzetting die ik nu weer nodig heb voor de aanpassing in de eisen van de Arbo-weten de aanpassing in het kader van de veiligheidswetgeving. Ik denk dat ik daarmee aan het eindben. Het amendement van PvdA, VVD en CDA neem ik graag aan. Het biedt voor mij eengarantie om niet voor 2 jaar, maar zeker voor de komende decennia het bad open te houden.Daar moeten wij uiteraard naar toe. De motie “Het Goffertbad heeft zoveel moois te doen”. Infeite, als u zegt die publiciteit, ik heb er al op geantwoord en in die zin vind ik die motie niet echteen zaak waar ik iets mee kan doen. Ik wil wel de intentie daarvan meenemen, als ik het zo maguitleggen, dat u zegt: “Kijk ook eens naar een werving waardoor je het aantal zwemmers in dat
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bad kunt laten toenemen.” Of dat nu precies moet zijn datgene wat u verwoordt in de motie,openingstijden en dergelijke, daar ga ik even aan voorbij.
Mw Van Zijll de Jong: Dat zijn ook suggesties, meneer de voorzitter. Mag ik daaruit begrijpenvoorzitter, dat het college de motie overneemt.
De voorzitter. Met deze intentie wil ik hem wel overnemen, met de uitleg die ik eraan geef.Tweede termijn. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Welschen.
Mw Welschen: Voorzitter, een vraag. U heeft net bij uw verklaring uitgesproken dat u verder kijktdat die 2 jaar. Dat is ons niet helemaal helder. In het amendement van de collegepartijen staat 2jaar.
De voorzitter: Ik lees dat er maximaal 2 jaar nodig zijn om de bovengenoemde voorwaarden tekunnen realiseren. Dat is iets anders dan voor 2 jaar open houden. Ik krijg voor 2 jaar NLG114.000,- van de raad.
Dhr Van Hooft sr: Gewoon beslispunt 2 stemmen, dan zijn wij klaar. Dan hebben we helemaalgeen motie nodig. Het wekt alleen maar verwarring.
De voorzitter: Nee hoor. Meneer Hulskorte, u wilde nog een tweede termijn.
Dhr Hulskorte: Ja, ik heb twee kleine vragen, voorzitter. Ik weet nog dat u in decommissievergadering heeft gezegd, want toen heb ik daar vragen over gesteld, dat het niet aanhet aantal bezoekers lag, maar dat het lag aan het geld dat er voor onderhoud besteed moetworden. De opmerking van de heer Van Xanten dat het aantal is verminderd, was niet aan deorde. Een tweede vraag is, in het raadsvoorstel staat dat eventueel, en daar wil ik een duidelijkantwoord van u of in de toekomst het Goffertbad openblijft op deze grootte? In het raadsvoorstelstaat dat het eventueel ook wat kleiner zou kunnen, dus minder baden en dan meer recreatievevoorzieningen, zoals staat in het amendement. Mijn vraag is: bent u van plan het Goffertbad opente houden op het formaat zoals het nu is, of heeft u toch voor de toekomst andere plannen. Danku wel.
De voorzitter: Dank u wel. Meneer Van Hooft nog een tweede termijn?
Dhr Van Hooft jr : Ja, voorzitter, ik vind het toch een beetje gek wat hier allemaal gebeurt. Er ligthier een voorstel van het college. Daar staat bij beslispunt 2: het openhouden van het Goffertbadvoor onbepaalde tijd. Dat is dus voor eens en voor altijd. Dat zouden de collegefracties ookkunnen doen, het openhouden van het Goffertbad, door gewoon voor dat beslispunt te stemmen.Ik snap dan ook niet waar die rare move voor nodig is om daarover een motie in te dienen en datwij dan over 2 jaar uiteindelijk toch nog een keer weer om tafel zitten. Ik kan daar met mijn petecht niet bij.
De voorzitter: Ik zal proberen op beide vragen antwoord te geven. Meneer Hulskorte als u hetheeft over een verkleining van het bad. Een verkleining van het bad sec is niet aan de ordegeweest. Wij hebben alleen gezegd dat er een mogelijkheid zou zijn als u het bad ging sluitenomdat er dan een andere exploitatie moet komen. Als je het bad namelijk sluit, maak je ookkosten. Je kunt het gat niet zomaar dichtgooien. Je moet dat ordentelijk afbreken en dat kostgeld. Dan zou je ook kunnen kijken of je daar op een andere manier via recreatieve voorzieningen– overigens sluit ik dat ook in nieuwe ontwikkeling niet uit, dat je daar iets anders bij doet omdat Goffertbad extra allure en extra glans te geven. Dat is als een voorbeeld gebruikt. Het is nieteen kwestie geweest van: het bad verkleinen in de zin van maak er een klein badje van of ietsdergelijks. Dat is uiteraard niet aan de orde. Meneer Van Hooft, het verschil tussen datgene watu zegt en wat de heer Van Vroenhoven zegt of wat de coalitiepartijen zeggen, is in feite dat er opdit moment voor de eerstkomende 2 jaar geld wordt gegeven. Dat er in die 2 jaar moet worden



Verslag raadsvergadering gemeente Nijmegen d.d. 11 april 2001
51

gezocht naar mogelijkheden om dat bad op een betere wijze te exploiteren om daar, en ik heb netal een voorbeeld gegeven, wat meer in te brengen in een totaal overzicht van alle baden, in eentotaal overzicht van de openluchtrecreatie in Nijmegen. Ik denk dat dat een goede zaak is. Ik hebook heel uitdrukkelijk begrepen dat voor 2003 een eventueel acres aan de orde is, maar danbinnen de begroting en dat is het verschil met wat u zegt. U geeft in feite een ongedekte chequeaf en dan ben ik over 2 jaar inderdaad weer bij u terug en dan moet ik weer vragen: “Mag ik hetGoffertbad alstublieft open houden”. Dat wil ik niet. Dat heb ik net gezegd.
Dhr Van Hooft sr: Meneer de voorzitter, bij interruptie. Dan is het toch wel vreemd dat er van decollegepartijen een amendement op tafel ligt wat ingaat op beslispunt 1, terwijl de conclusie vanbeslispunt 1 is: sluiten over 2 jaar. Dan moet je daar geen amendement op indienen. Dan moet jezeggen: “Het blijft open en wij kijken hoe we het met de financiering doen, hoe we het met deplannen doen enzovoorts.” Maar je begint met te zeggen: “Het blijft open, we stemmen voorbeslispunt 2.” Dat is helderheid.
Dhr Van Xanten: Meneer de voorzitter, bij interruptie. Misschien zou het verstandig zijn voor deSP om even goed tot zich door te laten dringen wat het betekent Besluit het eerste beslispunt alsvolgt te wijzigen (geheel herziene tekst).
De voorzitter: Ik wilde net zeggen, het lijkt mij helderder dat je het beslispunt om te sluitenvolledig wegschrapt en daartegenover stelt: openen.
Dhr Van Hooft jr : Dat is beslispunt 2.
De voorzitter: Nee, beslispunt 1 wordt gewijzigd. Met andere woorden, in het hele raadsvoorstel,geamendeerd zoals het is, komt het woord ‘sluiten’ niet meer voor.
Mw Van Zijll de Jong: Meneer de voorzitter, dan wil ik graag van de collegepartijen weten of wijde eerste zin van dat nieuwe beslispunt, het openhouden van het Goffertbad, of we dat zomogen interpreteren: het voor onbepaalde tijd openhouden van het Goffertbad.
De voorzitter: Nee, natuurlijk niet.
Dhr Hirdes: Ik wil nu bijna het college bijvallen, mevrouw Van Zijll de Jong, maar ook beslispunt2, dat zegt voor onbepaalde tijd openhouden, wil ook niet zeggen voor eeuwig en voor altijd. Ikbedoel het zou er in beide gevallen op neerkomen dat je ermee aan de gang gaat om het badopen te houden en dat is het enige waar het om gaat. Dat is het enige waarvoor de burgers opde tribune zitten. Dat is enige wat de stad wil.
Mw Van Zijll de Jong: Het gaat om de duidelijkheid van besluitvorming.
De voorzitter: Ik sluit het debat nu, want ik denk dat u voldoende termijnen heeft gehad. Ik wilovergaan tot besluitvorming.Mw Van Zijll de Jong: Voorzitter, mijn tweede termijn heb ik nog niet gehad.
De voorzitter: Ik heb gevraagd wie een tweede termijn wilde. U heeft een tweede termijn gehad.
Mw Van Zijll de Jong: Ik heb toch nog een …
De voorzitter: Het spijt mij wel, u heeft zelfs een derde en een vierde termijn gehad.
Mw Van Zijll de Jong: Nee, meneer de voorzitter, dat waren interrupties.
De voorzitter: U zegt het zeer goed, interrupties.
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Mw Van Zijll de Jong: U moet mij mijn tweede termijn gunnen, die heb ik niet gehad.
De voorzitter: Ik stel voor, mevrouw Van Zijll de Jong, dat u een stemverklaring aflegt.
Mw Van Zijll de Jong: Dan stel ik voor dat ik, wat betreft de financiën er in de commissie opterug kom. Want uw tweede informatie was onjuist.
De voorzitter: Uitstekend, dat moet u vooral doen.Ik ga over tot besluitvorming. Ik breng eerst in stemming het amendement ‘Het Goffertbad blijftopen’. Een amendement van PvdA, CDA en VVD.

AMENDEMENT: ‘Het Goffertbad blijft open’(1ste indiener: T. van Vroenhoven, PvdA)
De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op 11 april 2001Overwegende dat :

- Het Goffertbad een voor Nijmegen belangrijke maatschappelijke voorziening is
- Deze voorziening voor langere tijd beschikbaar moet zijn voor de Nijmeegse bevolking
- Om het functioneren van het Goffertbad ook voor langere termijn mogelijk te maken er:

o Naar een definitieve dekking van de investerings- en exploitatiekosten gezochtmoet worden.
o Met de NV. Sportfondsenbad sluitende afspraken gemaakt moet worden omtrenteen adequate en volwaardige exploitatie van het Goffertbad
o Het Goffertbad een volwaardige plaats moet krijgen in het aanbod van openluchtrecreatievoorzieningen in en in de omgeving van Nijmegen

- Er maximaal twee jaar noodzakelijk zijn om  bovengenoemde voorwaarden te realiserenBesluit het eerste beslispunt als volgt te wijzigen (geheel herziene tekst):1. Het openhouden van het Goffertbad. Gedurende twee jaar aan de NV. Sportfondsenbaden f114.000 subsidiëren met een duidelijk exploitatieperspectief voor meerdere jaren. Het komendejaar benutten om met de NV. Sportfondsenbaden sluitende afspraken te maken over eenvolwaardige exploitatie; het  Goffertbad een volwaardige plaats te geven in het aanbod vanopenluchtrecreatievoorzieningen;  voor een definitieve dekking van de investerings- enexploitatiekosten te zorgen. Over uiterlijk twee jaar opnieuw aan de Raad te rapporteren.

Wie is daar voor? Dat is voldoende, dat zijn de partijen die ook het amendement hebbeningediend.De motie van SLN met de uitleg zoals ik die daaraan heb gegeven, de intentie.

MOTIE: ‘Het Goffertbad heeft zoveel moois te bieden’(1ste indiener: B. van Zijll de Jong-Lodenstein, SLN)De raad, in vergadering bijeen op 11 april 2001,Overwegende:
- Dat het Goffertbad een belangrijke functie vervult voor de recreatie en de sportuitoefeningvan vele Nijmegenaren en dus open moet blijven,
- Dat de exploitatieresultaten gediend zijn bij een goede en wervende publiciteit en bij aan dezomermaanden aangepaste openingstijden,Draagt het college op:Om zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als via overleg met de exploitant:
- Al het nodige te doen waarmee het Goffertbad op een wervende manier in de publiciteitgebracht en gehouden kan worden (bijv. folders, opnemen in Goffertpark-promotie, website),
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- Al het nodige te doen waarmee de mogelijkheden en kwaliteiten van het Goffertbad optimaalbenut kunnen worden (bijv. door middel van ruimere openingstijden, het bad sluit nu om17.00),
- Al het nodige te doen waarmee het bezoekersaantal op peil gehouden kan worden (bijv. snelstartende voorverkoop, (gezins)abonnementen, etc.).Noot: de ruimere openingstijden zouden gefinancierd kunnen worden uit het bedrag van ƒ17.000,- zijnde het door het College niet uitgekeerde deel van de maximaal toegestane jaarlijkseexploitatiebijdrage van 1 ton (raadsbesluit van november 1996).

Wie is daar voor? 19 stemmen, die is aangenomen.Is er behoefte aan stemming over het raadsvoorstel. Wie is daar voor?
Dhr Van Hooft sr: Er zijn drie mogelijkheden.
De voorzitter: Wie is voor het eerste geamendeerde punt?
Dhr Hirdes: Voorzitter, meestal is het zo dat eerst het meest vergaande in stemming komt. Datzou 3 zijn, daarna 2 en daarna 1 lijkt mij.
De voorzitter: Dat mag ook. Wie is voor 3? Niemand. Wie is er voor besluitpunt 2? Ik wil eventellen, 19 voor. Dat betekent dus, 19-18 is het volgens mij, dat punt 2 is aangenomen.Ik constateer dat daarbij het amendement, dat dus ook in stemming is gebracht, aangenomen is.Dan zitten wij met een probleem. Er zijn nu dus twee besluiten genomen.
Dhr Hirdes: Nee, voorzitter, in feite was het beslispunt via het amendement aangepast.Vervolgens moest er over het beslispunt worden gestemd, maar dat is niet meer nodig, omdatbeslispunt 2 inmiddels is aangenomen.
De voorzitter: Dus moeten wij constateren dat het amendement bij deze is verworpen.
Mw Van Hulsentop: Voorzitter, ik heb opgenomen dat het amendement dat de PvdA ingediendheeft het vergaanste is, namelijk dat kijkt hoe de financiering van het geheel zou zijn. Ik vind datin die zin ook heel erg belangrijk, dat die financiering zo gedaan wordt. Ik was ook verbaasd datde oppositie het amendement niet steunt omdat het voor iedereen belangrijk is dat je geenongedekte cheques uitgeeft. Dat blijf ik vinden.
Mw Welschen: Voorzitter, bij interruptie. Ook dat gebeurt bij beslispunt 2, waar wij voorstemmen. Dat staat hier niet op papier, maar wij gaan ervan uit dat in een gezonde bestuurlijkesituatie ook daar de financiën worden afgewogen ten elkaar.
De voorzitter: Bij beslispunt 2, ik wil er niet meer veel over zeggen.
Dhr Van Vroenhoven: Voorzitter, ik heb stellig de indruk dat er gewoon een vergissing gemaakt isen dat er opnieuw gestemd zou moeten worden.Ik denk dat mevrouw Van Hulsentop veronderstelde dat zij voor het amendement stemde.
Dhr Hulskorte: Stemming kan niet meer herhaald worden. Dat was de vorige keer ook niet aan deorde.
(door de overgang van het ene bandje, naar het volgende, mist een stukje vergadering)

10. Adviescommissie voor bezwaarschriften inzake diverse bezwaarschriften tegenbeëindiging danwel vermindering van de subsidie met ingang van 2001


