
Inbreng 1e termijn behandeling raadsnota ‘vervolg Polfermolenproject’ (18 mei 
2020) 

Het Polfermolenproject is begonnen tijdens de kaderbriefbehandeling van 29 juni 
2015, bijna 5 jaar geleden. Bezuinigingen konden niet uitblijven om de begroting in 
die jaren rond te krijgen. Al snel werd gewezen naar de exploitatie van het 
Polfermolencentrum en de wel erg hoge lasten daaraan verbonden. 
Onze CDA-fractie heeft in de jaren 2016 en volgende zich tot het uiterste ingezet 
om de noodzakelijke bezuinigingen te spreiden over de hele begroting om daarmee 
het sport- en recreatiecentrum in de lucht te houden, temeer daar wij overtuigd 
waren en nog steeds zijn van het grote belang van diverse maatschappelijke 
voorzieningen in dit centrum. 
In de loop van de afgelopen jaren stegen de exploitatielasten van de Polfermolen 
nog meer en vonden er onderzoeken plaats naar het gebruik van de diverse 
onderdelen in verhouding met de lasten daaraan verbonden, in totaal uiteindelijk 
1,8 miljoen euro per jaar. 

Op 10 juli 2017 besloot een meerderheid van de raad dat de kosten verbonden aan 
de aktiviteiten in de Polfermolen teruggebracht moesten worden tot maximaal 6 ton 
en er dus 1,2 miljoen euro bezuinigd moest worden. Die taakstelling moest uiterlijk 
1 januari 2021 worden ingevuld. 
Onze fractie had nog steeds het vertrouwen dat er binnen de begroting nog 
alternatieve oplossingen gevonden zouden kunnen worden, diende daartoe een 
amendement in dat echter werd verworpen. Een toekomstige sloop van het 
Polfermolencentrum leek een feit. Nader onderzoek naar handhaving van de 
sporthal, zo mogelijk in samenhang met een kleine zwemvoorziening zou nog 
volgen. 

In de achter ons liggende jaren werd steeds duidelijker dat behoud van het 
zwembad of realisering van een kleiner doelgroepenbad nauwelijks meer haalbaar 
was binnen de financiële taakstelling waartoe een meerderheid van de raad had 
besloten. Democratisch genomen besluiten hebben we te accepteren. 
Een laatste poging om via een aanbesteding naast behoud van een sporthal alsnog 
een kleinere zwemvoorziening te realiseren mislukte uiteindelijk ook. 

We staan nu voor de opgave om per 1 januari aanstaande alsnog de taakstellende 
bezuiniging van 1,2 miljoen euro door te voeren. Dat kan in onze ogen alleen maar 
door de zwemvoorziening én de fitness af te stoten. 
Fitness is weliswaar een maatschappelijke voorziening, maar valt niet onder de 
zorgplicht van de gemeente en wordt zonder hulp van de overheid in de private 
sector in ruime mate aangeboden. 
Wat de zwemvoorziening betreft ligt dat anders, maar gebleken is dat een kleine 
gemeente als de onze een dergelijk dure voorziening niet zelfstandig in stand kan 
houden. Het is bijzonder pijnlijk en teleurstellend dit te moeten constateren, maar 
het is niet anders. 



Onder de regie van de regio of het provinciaal bestuur en met ondersteuning 
daarvan zou de spreiding van zwemvoorzieningen over regio en provincie 
gegarandeerd moeten kunnen worden, maar daar ziet het vooralsnog nog niet naar 
uit. 

Met het afstoten van zwembad en fitness wordt de taakstellende bezuiniging vrijwel 
behaald. 

Gelet op alle onderzoeksresultaten stellen de coalitiepartijen dan ook voor om aldus 
te besluiten en vervolgens enkele scenario’s uit te werken met betrekking tot de 
resterende maatschappelijke voorzieningen. Handhaving van een 
sporthalvoorziening is gezien behoefte en bezetting vanzelfsprekend. 
Tevens is het de moeite waard om na te gaan of de rest van de Polfermolen, te 
weten naast de sporthal ook de zalen en horecavoorziening in stand gehouden 
kunnen worden, omdat het zuur blijft een gebouw van nog maar 17 jaar oud 
zomaar te slopen en tevens niet voor alle belangrijke aktiviteiten alternatieven 
geboden of gevonden kunnen worden. Tevens beschikt Valkenburg-centrum in 
tegenstelling tot de overige kernen niet over een gemeenschapshuis. 
Het scenario om een groot deel van de huidige Polfermolen in stand te houden, 
heeft voor onze CDA-fractie dan ook de voorkeur. 

Mocht ook dat na grondige doorlichting toch niet verantwoord of mogelijk blijken, 
dan zal er in ieder geval zorg gedragen moeten worden voor behoud van een 
sporthalvoorziening met bijkomende voorzieningen. 

De coalitiepartijen willen dan ook drie scenario’s nader uitgewerkt zien, omdat de 
door het college voorgestelde scenario’s vooralsnog niet onze instemming hebben. 
Het raadsvoorstel van het college maakt de keuzes onnodig ingewikkeld door een 
locatiediscussie aan te zwengelen. Maar daar gaat het ten principale nu niet over! 
Tevens stelt het college voor de zwembadvoorziening te schrappen maar zegt niets 
over de fitness, waar we enkele tonnen per jaar op moeten bijleggen, terwijl zo’n 
voorziening in onze ogen minstens budgettair neutraal zou moeten zijn. 

Eerder genoemd amendement zullen de gezamenlijke coalitiepartijen dan ook na 
de eerste termijn indienen. 

Voorzitter, laat er geen misverstanden over bestaan: onze CDA-fractie heeft de 
grootste moeite met de conclusie dat een te dure zwembadvoorziening niet meer 
handhaafbaar is en roept het college dan ook op om voor de belangrijkste 
doelgroepen, te weten kinderen met betrekking tot schoolzwemmen, ouderen en 
andere kwetsbare groepen, pro-aktief mee te zoeken naar passende alternatieven 
en waar nodig deze te faciliteren en te subsidieëren. 

Voorzitter en collegae, laat duidelijk zijn dat onze fractie voorkeur geeft aan de in 
het amendement genoemde scenario 1, te weten het behoud van met uitzondering 



van zwembad- en fitnessvoorziening, handhaven en toekomstproof maken van de 
overige onderdelen van het huidige Polfermolencomplex. Daarbij tekenen we 
nadrukkelijk aan dat het toekomstige beheer van die resterende onderdelen 
geinnoveerd, geupdate en geactiveerd dient te worden, want daar schort het ons 
inziens al jaren aan. 

Tenslotte kan ik niet nalaten op te merken dat nogal populistisch in de social media 
en lokale pers geregeld geroepen wordt dat raadsleden of -raadsfracties het 
allemaal verkeerd doen om daar vervolgens geen enkel alternatief of oplossing 
tegenover te stellen. Let wel, beste criticasters, wat ons betreft zijn positief 
kritische en goede ideeën van harte welkom, want we zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de besteding van de gemeenschappelijke middelen. 

Tot zover in eerste termijn.  

Namens de CDA-fractie, 
Math.Knubben, fractievoorzitter


