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Welke investeringslaste~izijn er
mee gemoeid oin het zwembad
te handhaven?

Bij instandliouding van het
zwembad voor langere termijn:
Renovatiekosten ca. € 2,3
miljoen
Kapitaallasten:
201 1: € 263.620
2012: € 228.661
2013: € 228.049
Sloopkosten van zwembad Zuid
worden geraamd op
€ 140.000. Hiervoor zijn echter
nog geen posten in de begroting
opgenomen.
Indien tot sloop van het
zwembad wordt overgegaan,
zullen afdoende maatregelen
getroffeli dienen te worden in
relatie tot veiligheid. Welke
maatregelen dit zijn en welke
kosten hieraan verbonden zijn,
dient nader onderzocht te
worden.
Bij het onderhoud van het
zwembad is voldaan aan de
wettelijke eisen voor
zwembaden. Daarbij heeft er in
2009 een gedeeltelijke

Wat kost liet slopen van het
zwembad?

Wat kost het om er een hek om
te plaatsen en te beveiligen?

Mw. De Groot

1,5 jaar geleden zijn er

I installaties vervangen. Wat zijn I
daarvan de
afsclirijvingstermijnen?

Meij boom

Insprelers
De Schiedamse
Reddingsbrigade

I Actiecomité

I 'Zwembad Zuid

Wat zijn de conseqiienties bij
sluiting?
ICuimen groepen elders terecht?

vervanging van het dak
plaatsgevonden met een
levensduur van ca. 20 jaar. In
20 10 heeft vervanging van de
cv-ketels plaats gevonden,
waarvan de levensduur op 8 jaar
is gesteld. De vervangingen zijn
vanuit de exploitatie
gefinancierd en niet
gekapitaliseerd.
Aan gebruikers van het
zwembad zal alle zorg en
aandacht worden geschonken.
Nader onderzocht zal worden op
welke wijze oplossingen kunnen
worden gevonden voor de
gevolgen van de sluiting.
Uitgangspunt daarbij zal zijn dat
zoveel mogelijlt aan ieders
zwembehoefte kan worden
voldaan in andere baden,
bijvoorbeeld zwembad
Groenoord.

Blijven de bewoners van Zuid,
Oost en West lid van de
vereniging als zij voor zwemles
naar zwembad Groenoord
moeten komen?
Worden de lesuren van
zwembad Zuid gecompenseerd
in zweinbad Groenoord en zijn
deze passend voor onze
vereniging?
Wij zijn als vereniging bang dat
na sluiting van het zweinbad
Zuid, er een tekost ontstaat aan
zwemwater in Schiedam.

Nader onderzocht zal worden op
welke wijze oplossingen kunnen
worden gevonden voor de
gevolgen van de sluiting.
Uitgangspiint daarbij zal zijn dat
zoveel mogelijlt aan de
zweinbehoefte van de gebruilters
kan worden voldaan in andere
baden, bijvoorbeeld zwembad
Groenoord.

Zweinbad Groenoord zit al vol
en heeft geen badwater ineer
over

Op basis van de
bezoekersaantallen van
zweinbad Groenoord in 2009
kan worden geconstateerd dat
het zwembad een goede
bezetting heeft, maar dat er nog
mogelijkheden tot groei zijn,
met name in het recreatiebad.

Alle lagere scholen van onder
de spoorlijn maken gebruik van
liet bad voor het
schoolzweininen. Ook hierbij is
Groenoord geen alternatief
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Nader onderzoek zal inoeten
uitwijzen in hoeverre het
schoolzwemiilen ondergebracht
kan worden in Groenoord. Het is

Het zwembad wordt ook
gebruikt door verstandelijk
gehandicapten, waarvoor in
Groenoord geen plaats is
Zouden graag een kopie willen
ontvangen van het Rapport
onderhoitdsplan van Zwembad
Zuid. Uit de raadstultken heb ik
niet kunnen halen of deze nu
gereed is overigens
Wij hopen daarom op een
positief verzoek van uitstel

Mevr. Verdam (oud
zwembad
medewerkster)

lastig om alle huidige
schoolzwemmers iiit Zwembad
Zuid onderdak te kunnen bieden.
Indien dit wenselijk wordt
geacht, dient of het beleid ten
aanzien van schoolzwemmen te
worden aangepast, of moet een
deel van de huidige bezoekers
van Groenoord worden
teleurgesteld
Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen in hoeverre het
zwemmen voor verstandelijk
gehandicapten kan worden
ondergebracht in zwembad
Groenoord..
In 2008 heeft een niilmeting
plaats gevonden op alle
spoi-taccommodatiesin
Schiedam, waaronder het
zwembad Zuid. Op basis hiervan
is in een tneerjaren perspectief
het groot achterstallig onderhoud
in kaart gebracht en een
ineerjaren onderhoud plan
opgesteld. Op basis van dit plan
is het onderhoudsbudget voor het
zwembad opgesteld.

Is deze € 100.000 aan besparing
de kosten die gemoeid zijn met
het terugbrengen van het
schoolzwemmen naar 1
leerjaar? Is daarbij ook
zichtbaar gemaakt de toename
in vervoerskosten? Is er
rekening gehouden met
iiitwisseling van personeel van
Spoi-tfondsen naar de gemeente
en anders om? I<oi-tom kunt 11
bij deze berekening tonen hoe
de verschillende bedragen zijn
opgebouwd?

Op dit moment worden de
gevolgen van een aangepaste
organisatie van het
schoolzwemmen in kaart
gebracht en ook financieel
doorberekend. Hiervoor moet
een concept rooster worden
gemaakt op basis van nieuwe
aannames en hierover zal contact
gezocht worden met de
zwembaden en de vervoerder.
Het is de bedoeling deze
concrete gegevens zo spoedig
mogelijk beschikbaar te stellen.

Is met de besparing (herziening
contract met zwembad
Groenoord € 50.000) rekening
gehouden met de verschillen
tussen een risicovrije en
risicodragende onderneming,
zoals teruggave van

Met het afsluiten van een nieuw
exploitatiecontract met andere
voorwaarden dan de nu geldende
(open eindcontract), met de
liuidige exploitant of nieiiwe
marktpartij, kan een besparing
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energiebelasting en
winstbelasting enz. Is hier ook
rekening gehouden met de
bezuiniging op het
schoolzwemmen?
Biedt de aflopende
overeenkomst met zwembad
Groenoord in 20 12 kansen?

gerealiseerd worden. Bij de
realisatie van deze besparing
zullen de door u aangedragen
aspecten onderdeel uitmaken van
de afweging.

Club-aqua (de heer
van der Haar)

Als alle aqua groepen naar
zwembad Groenoord moeten
gaan, gaat dit niet alleen ten
koste van de kwaliteit maar ook
van de veiligheid van de
mensen

Hans de Koning

Hoe kunt LI het over u hart
verkrijgen om bij het zwembad
Zuid de deuren te gaan sluiten

Onderzocht dient te worden in
hoeverre alle aqua groepen
overgebracht kunnen worden
naar zwembad Groenoord.
Hierbij wordt het
veiligheidsaspect in acht
genomen.
De gemeente Schiedam staat de
komende jaren voor een zware
financiële opgave, onder meer
als gevolg van de bezuinigingen
vanuit het rijk. Tegelijkertijd
heeft het college ambities om de
stad een impuls te geven. Dit
maakt het noodzaltelijlt om
keuzes te maken in het
gemeentelijk beleid.

Heeft ti er bij stil gestaan
hoeveel mensen hier de dupe
van zijn

Er was beloofd aan ons
allemaal dat de sauna weer
gerepareerd zou worden

Weet u waar alle mensen
vandaan komen. Spijkenisse,
Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Maasland?
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Bij het aangaan van een nieuwe
overeenkomst zal bekeken
worden welke invulling het best
aansluit bij 1 het beleid van de
gemeente.

Vanzelfsprekend zal - indien de
gemeenteraad instemt met het
voorstel - alle zorg en aandacht
worden geschonken aan
personeel en gebruikers van het
bad en zal nader worden
onderzocht op welke wijze
oplossingen kunnen worden
gevonden voor de gevolgen van
de sluiting.
De afgelopen jaren heeft regulier
onderhoud plaatsgevonden
waastoe de daarvoor beschikbare
onderlioudsbudgetten zijn benut.
Gezien de uitkomsten van de
nulmeting in 2008 van zwembad
Zuid waarin de matige staat van
zwembad Zuid aan het licht is

Waar is al het geld gebleven om gebracht, is uitwerking gegeven
zwembad Zuid op te knappen of aan nader onderzoek naar de
levensvatbaarheid van zwembad
zitten we er op?
Zuid. In dit kader is de afgelopen
jaar het strikt noodzakelijke
groot onderhoud uitgevoerd,
waarbij de wet -en regelgeving
voor zwembaden het
uitgangspunt vormde.
Waarom is een jaar geleden het
zwembad nog opgeknapt zoals
ketels, filters, afsluiters,
lichtbakken en de lteiilten 5
maanden geleden?
Kunt u het over uw hast
verkrijgen dat vele ouderen van
70, 80, 90, 95 jaar met rollators
of scoot~nobilesmet de bus of
tram naar Groenoord moeten
komen.
Zwembad Groenoord kan de
hele stroom van zweinbad Zuid
er helemaal niet bij hebben.
Parkeren is een heel groot
probleem.

De diversiteit van de gebriiilters
is ons bekend. Met u constateren
wij dat gebr~tikerskennelijk een
flinke afstand willen afleggen
om te zwemmen in een bad in de
regio.
De afgelopen jaren heeft regulier
onderhoud plaatsgevonden
waartoe de daarvoor beschikbare
onderhoudsbudgetten zijn benut.
Gezien de uitkomsten van de
nulmeting in 2008 van zwembad
Zuid waarin de matige staat van
zwembad Zuid aan het licht is
gebracht, is uitwerking gegeven
aan nader onderzoek naar de
levensvatbaarheid van zwembad
Zuid. In dit kader is de afgelopen
jaar het strikt noodzakelijke
groot onderhoud uitgevoerd,
waarbij de wet -en regelgeving
voor zwembaden het
uitgangspunt vormde.
Bij het onderhoud van het
zwembad is voldaan aan de
wettelijke eisen voor
zwembaden.
Nader onderzocht zal worden
welke oplossing kan worden
gevonden voor de gevolgen van
de sluiting voor de ouderen.
Nader onderzoek moet uitwijzen
in hoeverre gebruilters van
zweinbad Zuid overgeplaatst
kunnen worden naar zwembad
Groenoord.
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Gespecialiseerd
Jeugd en
Volwassenenwerk
(mevr. Van der
Weide)

Nader onderzocht dient te
Stel, alle hobbels worden
worden in hoeverre de capaciteit
weggenomen en we kunnen
van zwembad Zuid
zwemmen in Groenoord of de
ICullc. Hebben deze zwembaden ondergebracht kan worden in de
andere baden. Indien blijkt dat
voldoende capaciteit om
zwembad Groenoord en de Kulk
groepen, clubs en verenigingen
te huisvesten die zwembad Zuid onvoldoende capaciteit bieden,
zal in overleg met betrokkenen
moeten verlaten, naast hun
eigen gebruil<ers?
worden gezocht naar een andere
passende oplossing.
Nader onderzocht zal worden
Worden wij als GJVW
gedwongen te stoppen met onze welke oplossing kan worden
gevonden voor de gevolgen van
zwemactiviteiten, die door een
de sluiting. Uitgangspunt daarbij
wezenlijk deel door onze
zal zijn dat zoveel mogelijk aan
deelnemers wordt bezocht?
de zwembehoefte van de
gebruil<erskan worden voldaan
in andere baden.
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