Geachte raadsleden, dames en heren.

Het rapport “Zwembad Zuid moet en kan openblijven”van het Actiecomité is in Schiedam goed
ontvangen.
De complimenten van gemeenteraadsleden, collegeleden, gebruikers, Individuele bezoekers, vele
Schiedammers en Drijvers en Partners hebben we met genoegen aanvaard.
Kort na de officiële overhandiging van ons rapport aan de gemeenteraad en aan het college werden
we onaangenaam verrast. De toezeggingen van de verantwoordelijke wethouder met betrekking tot
de behandeling en besluitvorming in april werden algauw achterhaald, het werd doorgeschoven naar
juni. Het actiecomité juicht het toe als de gemeenteraad op 21 april het besluit neemt Zwembad Zuid
in elk geval de komende 15 jaren open te houden. Het is een prima zaak als de gemeenteraad met
het college afspreekt op welke wijze de door het actiecomité aangereikte optie financiert en
opneemt in de zomernota, die eind juni wordt besproken. Al eerder heeft ook het actiecomité
aangegeven dat zij niets voelt voor integrale behandeling, eind juni.

Voorzitter.

Het actiecomité heeft niet begrepen waarom het college tegen het raadsbesluit van november 2010
in toch de sluiting van het zwembad liet onderzoeken. Dat begrepen wij uit de gesprekken met
Drijvers en Partners. Dit terwijl het om het bestaansrecht gaat van Zwembad Zuid. Uit alles blijkt dat
het zwembad zonder meer bestaansrecht heeft. Ook omdat er onvoldoende zwemwater is in
Schiedam.
Op 23 maart heeft het Actiecomité deelgenomen aan het ambtelijk overleg met Sport en Recreatie
en met Drijvers en Partners.
Ons werd toen duidelijk dat de gemeente wil dat wij samen werken. Daar is het Actiecomité graag
toe bereid, maar dan wel met ons rapport als uitgangspunt en het meerderheidsbesluit van de
gemeenteraad van vorig jaar november voor ogen.

Voorzitter.

Het Actiecomité is content dat er inmiddels officiële toezeggingen zijn gedaan om voor 1 mei het
buitenbad op te knappen en het schoolzwemmen te behouden voor Zwembad Zuid.
Het Actiecomité wil de raad attenderen op de aantrekkelijke offertes die (kleine)aannemers gedaan
hebben. Het ligt in de rede dat u opdracht geeft aan het college deze uit oogpunt van kostenbesef
mee te laten dingen naar de uitvoering van het renovatieproject, te beginnen met het buitenbad.
Het Actiecomité heeft de uitnodiging van Drijvers en Partners graag aanvaard om morgenavond met
bouwkundigen nog eens een kijkje te nemen in het zwembad. We wachten met belangstelling op de
toegezegde uitnodiging van de wethouder voor bestuurlijk overleg.
Het Actiecomité bedankt de raadsleden en de agendacommissie die vanavond voor agendering van
ons rapport hebben gezorgd. Wij spreken de verwachting uit dat de gemeenteraad op 21 april in
meerderheid het besluit neemt Zwembad Zuid voor de komende 15 jaar open te houden en dat de

financiering eind juni rond is. U doet niet alleen het Actiecomité daar een plezier mee, maar vooral
de bijna 100.000 bezoekers van dit zwembad en de vele sympathisanten.
Sportstad Schiedam verdient dat, heeft dat nodig om in Zwembad Zuid een leven lang te kunnen
sporten en bewegen. Ik wens u vanavond en 21 april veel wijsheid toe. Ik dank u zeer voor het
vertrouwen dat u in het Actiecomité heeft.

Voorzitter.
Ik eindig met een citaat uit de coalitieovereenkomst, van het CDA, VVD, Groen Links en PVDA.
“Ook sport en sportverenigingen spelen een steeds belangrijkere maatschappelijke rol.
Optimaliseren van de voorzieningen voor dit doeleinde staat de komende jaren voorop”
IK dank u Namens het Actiecomité Zwembad Zuid voor uw aandacht.

