
 
Amendement 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 17 december 2020. 
 
Betreffende de behandeling en vaststelling van de belastingverordeningen en overige gemeentelijke 
tarieven 2021 onder agendapunt 8. 
 
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
De belastingverordeningen en overige gemeentelijke tarieven 2021 verordening tarieven 
sportaccommodaties 2021 worden als volgt gewijzigd: 
 
1. In Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief gemeentelijk zwembad worden de tarieven verlaagd 

tot een maximale verhoging van 2,6%. 
2. In andere heffingen en tarieven waar een lagere verhoging dan 2,6% heeft plaatsgevonden 

worden deze ter compensatie van de verlaging tot een maximum van 2,6% verhoogd. 
 
Toelichting: 
1. Het college is van zins enige zwembadtarieven boven de norm van 2,6% te laten stijgen tot wel 

14,04%. Dit staat haaks op het collegeprogramma dat juist een speerpunt heeft gemaakt van het 
verbeteren van de zwemvaardigheid middels de Sportagenda. Voornoemde activiteiten zijn 
vooral op kinderen en ouderen gericht en daarom van belang deze qua tarief aantrekkelijk te 
houden. Dekking kan ons inziens eenvoudig in andere onderdelen van de begroting gevonden 
worden. 

2. Ons zwembad prijst doelgroep activiteiten aan als: “Wie eenmaal goed kan zwemmen, geniet 
een leven lang van een heerlijke en sportieve bezigheid. Dat zien we terug in de vele doelgroep 
activiteiten die De Duikelaar biedt, zoals aquarobic, aquajoggen, aquarelax, trimzwemmen en 
FIT 50+”.  

3. Ons zwembad prijst Zwem ABC aan als: “Zwemmen is meer dan het halen van een diploma. 
Water moet zo vertrouwd zijn dat het kind zich veilig voelt. Het zwem-ABC staat voor een 
kindvriendelijke manier van leren zwemmen. Waarbij zwemveiligheid een belangrijke rol 
inneemt”. 

4. Ons zwembad prijst Recreatief zwemmen aan als: “Tijdens het recreatief zwemmen is er volop 
gelegenheid om heerlijk te spelen in het water. Er is voor zowel de kleintjes als de groten allerlei 
spelmateriaal beschikbaar. Bij 'School van de maand' en tijdens kinderfeestjes is er een glijbaan, 
met uitzondering van de zaterdagen waarop er diplomazwemmen is”. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, getekend: 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 

 

 


