
Amendement – Iets duidelijker kader participatieproces en projectplan ‘Toekomst zwembaden’

De raad besluit, in vergadering bijeen op 21 december 2022, om aan het ontwerpbesluit bij het 
raadsvoorstel (D22071082) ‘Toekomst zwembaden’ de volgende beslispunten toe te voegen:

5. Het college opdracht te geven voor het op te stellen projectplan een participatieplan op te 
stellen. Ondernemers en maatschappelijke partners worden uitgenodigd om mee te denken 
in deze fase. Dit participatieproces zal een beeld geven van welke zwembadsituatie bij de 
gemeente Woerden past. Het participatietraject zal een belangrijke bijdrage leveren aan een 
projectplan dat als basis zal dienen voor een door de gemeenteraad te nemen besluit over 
zwembadvoorzieningen in de gemeente Woerden. 

6. De keuzes over zwembadvoorzieningen die door het  college aan de gemeenteraad ter 
besluitvorming voorgelegd worden, ieder te voorzien van een Maatschappelijke Kosten en 
Baten Analyse (MKBA).

Toelichting:
Een deel van de tekst die toegevoegd wordt aan het besluit staat al onder het kopje ‘wat gaan we 
daarvoor doen’ bij Fase B. De indieners van dit amendement denken dat het verstandig is om deze 
tekst als kader op te nemen in het besluit. Daarnaast willen we aan het college de opdracht 
meegeven dat het nadenken over de toekomst van de Woerdense zwembaden geen carte blanche is 
om met grootse plannen te komen die niet passen binnen de financiële middelen van de gemeente 
en de overige ambities.

Het participatieproces zal antwoord geven op een aantal vragen zoals: Willen we een solistisch 
zwembad of maakt zwemwater deel uit van een breder maatschappelijk knooppunt? Wat is het 
gewenste aantal zwembaden, de omvang en de locatie?  Willen we renovatie of nieuwbouw en hoe 
wordt gedacht over een eventuele koppeling met andere commerciële en maatschappelijke 
voorzieningen? Participanten zullen voorafgaand aan en tijdens het proces geïnformeerd worden 
over de financiële situatie van gemeente Woerden en over andere ambitieuze plannen van de 
gemeente.
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