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Voorstel:
Het beschikbaar stellen van € 90.000 voor de aanschaf Elektronische tijdwaarneming 50 meter bad
de Warande vanuit de vrije reserve.
Samenvatting
Bij de begrotingsbehandeling in november heeft uw raad besloten een bedrag van € 90.000 te
reserveren voor de aanschaf van de elektronische tijdwaarneming van ‘De Warande’. Op dit moment
wordt het 50 meter bassin van zwembad “De Warande” in Oosterhout gebruikt door zwemvereniging
“OZ&PC De Warande” voor het organiseren van regionale zwemwedstrijden. Gezien ligging en
faciliteiten leent de accommodatie zich bij uitstek voor het organiseren van grotere wedstrijden zoals
provinciale en zelfs nationale zwemkampioenschappen wel is daarvoor elektronische tijdwaarneming
een vereiste.
Wat willen we bereiken?
In samenwerking met de zwemclubs die gebruik maken van recreatieoord de Warande zijn wij tot de
conclusie gekomen dat zowel voor de Recreatieoord de Warande en de zwemclubs de aanschaf van
de elektronische waarneming grote mogelijkheden geeft voor de toekomst. Bij de aanschaf wordt
scholing ingekocht om een aantal leden (zwemclub) en medewerkers van het Sportbedrijf op te leiden
om met de elektronische tijdwaarneming te kunnen werken voor de officiële wedstrijden.
Het nieuwe zwembad De Warande biedt veel kansen voor zowel OZ&PC De Warande als de
inwoners van Oosterhout. Zoals vastgesteld door het Bondsbureau van de KNZB is de huidige
accommodatie zeer geschikt voor het organiseren van grotere wedstrijden. Denk hierbij aan regionale,
maar ook landelijke kampioenschappen (jeugd, senioren & master). Dit wil zeggen dat de
Nederlandse zwem top in Oosterhout voor topprestaties gaat, denk aan kwalificatie voor een EK, WK
of zelfs de Olympische spelen. Jaarlijks zijn er 11 landelijke en regionale zwemevenementen verdeeld
over het hele jaar die potentieel in Oosterhout georganiseerd kunnen worden.
Er is onderzocht of het mogelijk is om voor deze wedstrijden per wedstrijd elektronische
tijdwaarneming te huren. Gezien de kosten (‘ 5.000,=) en de bijkomende organisatie is dit in de
praktijk geen reële optie.
Recreatieoord de Warande zal na het organiseren van dergelijke wedstrijden een grote
aantrekkingskracht hebben op zwemclubs en betere wedstrijdzwemmers in Nederland. Net als
Amsterdam, Eindhoven maar ook minder grote zwemsteden zoals Maastricht en Papendrecht
organiseren naast NK ’s jaarlijks ook (internationale) zwemevenementen waar zwemmers uit heel
Nederland op af komen. Bestaande wedstrijden van OZ&PC de Warande worden op deze manier
naar een veel hoger niveau getrokken (kwalitatief én kwantitatief).
De verwachting is dat dergelijke wedstrijden zo’n 400-500 bezoekers per dag zullen trekken. Omdat
zwemevenementen een weekend duren zal er een groot deel van de zwemmers/bezoekers
overnachten in de regio van het zwembad, wat dus ook voordelen geeft voor de omgeving van
Oosterhout.

Wat gaan we daarvoor doen?
De Gemeente Oosterhout is de eigenaar en beheerder van de accommodatie. Sportbedrijf Oosterhout
gaat over tot de aanschaf van een systeem voor elektronische tijdwaarneming.
Wat mag het kosten?
De kosten voor de aanschaf van de tijdwaarneming op zwembad de Warande bedragen € 90.000.
In de uitvoeringsplanning van de begroting 2017 is, ten laste van de Vrije reserve, voor deze
aanschaf een bedrag opgenomen van € 90.000. Het restant krediet, beschikbaar vanuit het project
Concentratie Zwembaden, is op dit moment niet toereikend om voor dekking van de aantikplaten te
voorzien. Het verwachte positieve saldo van het krediet Concentratie Zwembaden kan bij afsluiting
terugvloeien ter aanvulling van de Vrije Reserve.

Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie?
N.v.t.
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;
Gelezen het voorstel van het college van 29 november 2016;

BESLUIT:
€ 90.000 beschikbaar te stellen vanuit de vrije reserve, voor de aanschaf Elektronische
tijdwaarneming 50 meter bad de Warande.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 januari 2017.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter

, griffier
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