
 

 

   

 
   

 
MOTIE  12 

 
Agendapunt: 3.2 Kadernota  
 

 
Onderwerp: Behoud zwembad De Glind  
 

 
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 19 juni 2019 
 

 
De Raad, gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat  

 zwembad De Glind een belangrijke plaats vervult voor zwemles, sport, recreatie, activiteiten en 
ontmoeting en daarmee van grote betekenis is voor de leefbaarheid van het dorp De Glind; 

 dit zwembad tevens van grote betekenis is voor de vele kwetsbare kinderen die in ‘jeugddorp De 
Glind’ een plek en de zorg krijgen die zij nodig hebben; 

 er zeer groot draagvlak is bij de bewoners voor het zwembad; ook mensen uit het buitengebied 
maken gebruik van het zwembad; 

 veel bewoners actief en betrokken zijn als vrijwilliger ten behoeve van de instandhouding van dit 
zwembad; 

 er geïnvesteerd is in duurzaamheidsmaatregelen; 

 het voortbestaan van het zwembad door de toenemende kosten en teruglopende inkomsten (o.a. 
vanuit sponsoring) onder druk staat en het zwembad een jaarlijks financieel tekort heeft; 

 
Van mening is dat 

 investeren in deze voorziening ten goede komt aan de samenhang van de hele gemeenschap in het 
dorp De Glind; 

 het belangrijk is dat het zwembad als voor iedereen toegankelijke sport/recreatieve voorziening voor 
De Glind behouden blijft; 
 

 
Roept het college op 

 in gesprek te gaan met Belangenvereniging De Glind en Stichting Zwembad De Glind over een 
financieel haalbaar plan (zoals bijvoorbeeld verhoging van de jaarlijkse subsidie) met als hoofddoel:  
het behoud van het zwembad in de Glind; 

 daarbij ook te onderzoeken of en hoe het ‘Ontwikkelingsfonds Platteland’, Optisport en 
zorgaanbieders een rol zouden kunnen spelen; 

 de uitkomst te verwerken in een voorstel en voor de behandeling van de begroting (najaar 2019) te 
delen met de raad; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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