Gemeenteraad 29 juni.
Agendapunt Zomernota 2012 – Zwembad Zuid
Geachte voorzitter, raadsleden, college en aanwezigen,
Op 2 november 2010 stond ik hier ook.
Toen met het verzoek om uitstel van de beslissing om zwembad Zuid te sluiten.
U hebt ons verzoek in de raadsvergadering ingewilligd, waarvoor dank.
Wij hopen dat wij uw vertrouwen in onze inzet hebben waargemaakt met ons rapport, dat we op 7
maart officieel aan de gemeenteraad en het college hebben overhandigd.
In ieder geval waren de reacties zeer lovend, zelfs van het onderzoeksbureau Drijver & Partners, dat
een onafhankelijk onderzoek moest verrichten.
Zij noemden het zelfs een slimme zet van het Actiecomité.
Op enkele kleine details en een twistpunt na konden zij zich in ons rapport vinden.
Onze deskundige Harry Visser zal hier straks kort op ingaan.
Naar aanleiding van ons rapport is door Drijver & Partners een exploitatie-overzicht gemaakt, dat
onterecht gekoppeld werd aan scenario 1 van Drijver en Partners.
Wij hebben daarin al snel enkele punten gezien die niet geheel klopten en hebben dat, in het zg
bestuurlijk overleg, ook gemeld aan de Wethouder en aan Drijver & Partners.
Eén van de belangrijkste punten was bijvoorbeeld dat de kosten van de renovatie van € 439.000,-en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten in het exploitatie-overzicht werden opgenomen. Dat
versterkte onze twijfels aan alle exploitatieoverzichten, waarin te hoge bedragen van aannames zijn
opgenomen. Dat liep op tot ca. 1 miljoen euro per scenario.
Ook viel het ons op dat, als je de loonkosten niet meerekent, er zelfs een kleine winst wordt
gemaakt.
Geachte leden van de raad.
Ondanks het feit dat de wethouder heeft gekozen voor sluiting, willen wij u toch verzoeken om het
zwembad te behouden en samen met ons te werken aan een nieuw toekomstperspectief.
In de acht achter ons liggende maanden is duidelijk gebleken dat Schiedam niet arm is, zoals vaak
wordt gesuggereerd, want de miljoenen vliegen je om de oren met betrekking tot allerlei prestige
projecten en aanzienlijke overschrijdingen bij bepaalde projecten, waar de bewoners van Schiedam
niet van kunnen genieten of waar ze nauwelijks plezier aan beleven.
Dit wetende moet het voor u gemakkelijker zijn, het besluit te nemen deze onmisbare voorziening
voor sport en beweging open te houden.
Het zwembad is voor de burgers van Schiedam belangrijker dan al deze prestige projecten, hoe
mooi die ook zijn.
Dit bleek ook uit de lokale waarderingsprijs die het Actiecomité afgelopen zondag heeft mogen
ontvangen. Deze staat hier dus voor me.
Ik verzoek de raad dan ook, een wijs besluit te nemen ten gunste van de wil van de burgers van
Schiedam.
Tenslotte wil ik nog melden:
-dat de VNG in haar weekoverzicht van 24 juni onder Openbare Volksgezondheid berichtte dat er
subsidiemogelijkheden zijn om in 2012 sport in de buurt te stimuleren.
-dat bij het openhouden van het zwembad ons werk er nog niet op zit, want wij hebben nog een
tweeledig doel: de exploitatiekosten naar beneden brengen en het zwembad een toekomstperspectief
bieden in het belang van Schiedam.
Ik dank u voor uw aandacht en geef nu het woord aan mijn collegae van het Actiecomité voor hun
bijdrage.
Albert Bons
Voorzitter van het Actiecomité Zwembad Zuid moet en kan open blijven.

