Dienst / Sector:

SE

Hengelo,

Registratienummer:

228699

Raadsvergadering d.d. 23 juni 2008
Agendanummer:

D4

Portefeuillehouder:

Weber

Onderwerp: Overkapping 50 meter wedstrijdbad

WIJ STELLEN U VOOR:

1. in te stemmen met de overkapping en zwembadafdekking Twentebad en hiervoor een krediet beschikbaar
te stellen van € 526.000,2. in te stemmen met een dekking van de hieruit voortvloeiende exploitatielasten door middel van directe
besparingen en het realiseren van extra inkomsten

Inleiding
In steden, waar kinderen minder dan gemiddeld bewegen, helpen sport en spel kinderen gezond te houden.
Genoeg beweging kan obesitas en diabetes helpen voorkomen. Ook is sport van groot belang voor de
ontwikkeling van sociaal gedrag: kinderen leren samenwerken en omgaan met respect voor elkaar. Door de
hoge participatiegraad en de (potentiële) leeromgeving is sport één van de plekken waar kinderen
opgroeien, opgevoed worden en hun talenten kunnen ontwikkelen. Voldoende sport en beweging in het
onderwijs zorgen voor betere schoolprestaties en minder schooluitval. Sport stimuleert tot een actieve en
gezonde leefstijl, wat zeer zeker bijdraagt in het bestrijden van overgewicht.
Natte gymzaal
Een mogelijkheid is om kinderen meer bewegingsonderwijs aan te bieden o.a. om een gezonde leefstijl te
promoten en bijvoorbeeld overgewicht te voorkomen. Een 3e bewegingsles in de bestaande
gymnastieklokalen is niet mogelijk omdat deze al totaal benut worden.
Om kinderen meer te laten bewegen is een voorstel van het Twentebad, met de afdeling sport, cultuur,
welzijn en zorg en de afdeling onderwijs & jeugd besproken Een voorstel om een 3e bewegingsles in de vorm
van zwemmen aan te bieden. Met de schoolbesturen en indirect met de directeuren van de basisscholen is
overleg geweest over de invoering en de manier waarop zwemmen als het 3e lesuur bewegingsonderwijs kan
worden gerealiseerd. De reactie van de schoolbesturen was positief, zij wilden graag van dit aanbod gebruik
maken.
Het aanbod bestaat vooralsnog uit het gratis gebruik mogen maken van de “natte gymzaal”. Een bijdrage
leveren aan de kosten voor de gediplomeerde leerkracht en het zelf zorg dragen voor vervoer.
Een extra bewegingsuur voor basisschoolleerlingen past ook perfect in de doelstellingen die de Ministeries
voor ogen staan met de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Met deze Impuls willen zij de verbinding
tussen brede school, sport en cultuur tot stand brengen.
Extra ruimte voor lokale sportverenigingen
Door het 50 meterbad te overkappen ontstaat in de avonduren ruimte voor de sportverenigingen. Deze
ruimte is dringend nodig, zowel voor breedtesport als voor de (weg naar) topsport. De te realiseren
voorziening is opgenomen in de voorstellen nieuw beleid t.b.v. de Kadernota 2009-2012. Door het
budgettair neutrale karakter achten wij het verantwoord nu reeds te komen met dit uitwerkingsvoorstel.
Uitbreiding van het aantal trainingsuren is broodnodig voor zwem- en poloclub HZC Weusthag. Het is een
actieve vereniging met een grote jeugdafdeling. Er wordt hier op jonge leeftijd een basis gelegd voor een
leven lang sporten en bewegen. Daarnaast maken jongeren binnen een sportvereniging al vroeg kennis met
actieve participatie en vrijwilligerswerk.
Verder biedt het ook kansen voor topsportontwikkeling. Nederland streeft er naar bij de beste tien landen
van de internationale sportwereld te behoren. Hiervoor is, letterlijk en figuurlijk, ruimte nodig. Lokale
sporters en verenigingen moeten de ruimte hebben zich te kunnen ontwikkelen op weg naar topsport.
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Ruimte voor individuele sporters
Het huidige aanbod in de avonduren voor bezoekers die belangstelling hebben voor banenzwemmen of
doelgroepactiviteiten, zoals aquarobics, sluit niet meer aan bij de wensen van deze bezoekers. Zoals het
succes van fitnesscentra laat zien, ligt er een grote kans voor het TwenteBad als wij kunnen inspringen op
de vraag naar flexibele mogelijkheden voor het beoefenen van sporten in het bad. Een “vast” uur groepsles
op de maandag is niet meer van deze tijd. De overkapping van het buitenbad zorgt voor de benodigde
ruimte binnen om een passend aanbod te creëren voor de veel Hengeloërs. Lancering van het nieuwe
Aquafit4you concept voor zwembaden van de NRZ in het TwenteBad kan daarin voorzien.
Ruimte voor extra verhuur
Het TwenteBad leent zich uitstekend voor incidentele verhuur aan verenigingen en organisaties voor
activiteiten en trainingen in water. De overkapping kan ervoor zorgen dat we de benodigde ruimte creëren
om het Twentebad in Hengelo als trainingslocatie goed op de regionale en nationale kaart te zetten.
Ruimte voor stadspromotie
De overkapping van het 50 meter wedstrijdbad met dit type luchthal is een zeer bijzonder project. Het
TwenteBad zou het eerste bad in Nederland zijn met een overkapping van deze schaalgrootte en dit type.
Hengelo krijgt hiermee naast het FBK stadion een tweede accommodatie waarmee het zich nationaal
onderscheidt en positioneert als echte sportstad waar zowel ruimte voor breedte- als voor topsport is.
Toegevoegde waarde zomerseizoen
Een onderdeel van de investering is een lamellen badafdekking die op momenten dat het bad niet wordt
gebruikt ervoor zorgt dat minder warmteverlies optreedt. In de zomerperiode wordt weliswaar de
overkapping verwijderd, maar deze afdekking blijft operationeel. Hierdoor zal gedurende het seizoen de
gemiddelde watertemperatuur in het wedstrijdbad hoger liggen dan dat nu het geval is. Dit is voor de
bezoekers erg prettig.
Het extra verwarmen van het buitenbad als het te koud wordt om in te zwemmen, zal tevens minder nodig
zijn.
Financiële paragraaf
In totaliteit moet er ten behoeve van de overkapping met zwembadafdekking en eenmalige aansluitkosten
voor € 526.000,- worden geïnvesteerd. Op basis van de vastgestelde afschrijvingstermijnen en de
renteomslag van 5,5% leidt dit tot een bedrag aan kapitaallasten van € 55.600,-. Deze exploitatielast dient
nog te worden vermeerderd met extra onderhoud- en energiekosten en kosten huur douches/kleedruimten,
waardoor het totaal van de jaarlijkse lasten uitkomt op € 127.100,-.
De dekking wordt deels gevonden in een besparing van kosten voor het vullen en laten leeglopen van het
buitenbad en lagere verwarmingskosten voor het buitenbad in de zomerperiode. In totaliteit gaat het daarbij
om een bedrag van € 11.100,-. De totale baten uit extra inkomsten van de overkapte ruimte en de extra
ruimte in de bestaande binnenaccommodatie zijn vooralsnog berekend op € 117.440,-. Met elkaar dus een
dekking van € 128.440,-.

Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

Ir. Wimjoost Licht

Drs. Frank A.M. Kerckhaert

