Amendement Zwembad Zuid

TON (trots op nederland)

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011,
Aan de orde zijnde raadsstuk 59 Zwembad Zuid
Overwegingen:
De missie van het Schiedamse sportbeleid, zoals vastgelegd in de beleidsnota “Een leven lang sporten
en bewegen!” is dat in Schiedam, door een intensieve samenwerking met alle partijen, voor elke
Schiedammer een passend sportaanbod wordt gecreëerd, zodat iedereen een leven lang kan sporten en
bewegen!
De gemeente Schiedam heeft door het vaststellen van de genoemde sportbeleidsnota de ambitie
uitgesproken om de maatschappelijke inbedding van de sport de komende jaren uit te bouwen. Hierbij
is het van belang dat mensen blijvend worden gestimuleerd om te sporten. Daartoe zijn De vijf fasen
van Een Leven Lang Sporten en Bewegen! in voornoemde beleidsnota vastgelegd:
1. Actieve start (peuter/kleuterfase);
2. FUNdament, leren trainen, leren sporten (basisschool fase);
3. Trainen voor omvang en belastbaarheid (basisschool- en voortgezet onderwijs-fase);
4. Trainen om te winnen (voortgezet onderwijs –fase en verder);
5. Actief voor het leven (alle doelgroepen).
In de sportbeleidsnota voornoemd is opgenomen dat een onderdeel van de “Actieve start” een actieve
omgeving is en een goed gestructureerd beweeg- en zwemaanbod.
Het college heeft in zijn brief van 4 november 2010, kenmerk 10UIT22635, onderwerp: Bevindingen
onderzoek levensvatbaarheid Zwembad Zuid, aangegeven dat “zowel nu als in de toekomst het aanbod
van Groenoord en Zwembad Zuid nodig is om alle bezoekers en activiteiten te kunnen
accommoderen.”
Met Zwembad Zuid en Zwembad Groenoord is de in Schiedam beschikbare oppervlakte aan
zwemwater dus aan de krappe kant, doch net voldoende om alle Schiedammers die willen zwemmen
te accommoderen. Het sluiten van een van beide baden zou tot gevolg hebben dat een deel van de
huidige gebruikers naar omliggende steden zou moeten uitwijken. Dat is in strijd met wat de
gemeenteraad heeft vastgesteld in de reeds genoemde nota “Een leven lang sport en bewegen!” waarin
onder meer is vastgelegd dat Schiedam twee zwembaden nodig heeft en dat ook het faciliteren van
recreatief zwemmen tot de taak van de gemeente behoort.
Tevens is de toekomst van enkele in de omgeving van Schiedam gelegen zwembaden onzeker, zodat
deze uitwijkmogelijkheid niet zeker is. Het bij sluiting van Zwembad Zuid onderbrengen van het
leszwemmen, schoolzwemmen en zwemmen voor speciale doelgroepen in Zwembad Groenoord
vraagt grote programmatechnische aanpassingen, zonder dat daarmee alle Schiedammers die dit
zouden willen binnen onze gemeentegrenzen kunnen zwemmen.

De nulmeting van 2008 heeft aan het licht gebracht, dat onderhoud aan Zwembad Zuid nodig is. De
technische installaties van het bad zijn over het geheel genomen onlangs vernieuwd en in goede staat.
Het Actiecomité “Red Zwembad zuid” heeft voor de gemeente berekend dat met relatief bescheiden
bedragen het zwembad voor de komende tien jaar kan worden gehandhaafd. Het bureau Drijver en
Partners, dat voor de gemeente onderzoek heeft gedaan naar de levensvatbaarheid van Zwembad Zuid,
heeft beaamd dat de inschatting van het actiecomité weliswaar aan de lage kant was, maar dat
€ 650.000,- voldoende moet zijn om het zwembad nog tien jaar mee te laten gaan.
Indien er wordt overgegaan tot de sluiting van het Zwembad Zuid is uit het onderzoek van Drijver en
Partners gebleken dat een aantal zwemmers,vanwege de afstand naar Zwembad Groenoord, zal
afhaken. Dit zal bijdragen tot de ontsporting waarvan al eerder is vastgesteld dat deze in Schiedam
hoog is en dient te worden tegengegaan. De afstand naar Zwembad Groenoord zorgt op nog een ander
punt voor problemen.
Scholen die tot op heden lopend naar Zwembad Zuid gingen voor het schoolzwemmen, zullen in de
toekomst zijn aangewezen op busvervoer. Dit brengt enerzijds extra kosten ten laste van de gemeente
met zich mee, anderzijds neemt het bewegen door de kinderen af en stijgt de milieubelasting.
De gemeente Schiedam staat de komende jaren voor enkele forse bezuinigingen.
Een sluiting van het Zwembad Zuid per 1-1-2012 zou op zijn vroegst in 2014 een substantiële
besparing opleveren. Voor het overgrote deel valt de te realiseren bezuiniging dus buiten de door het
college gestelde periode van 2011-2014.
De KNZB zwembaden (financieel) wil ondersteunen die een doorstart maken of die met sluiting
worden bedreigd. De gemeente echter nog geen informatie bij de KNZB heeft ingewonnen over de
mogelijkheden.
De door het college voorgestelde sloop van het zwembad is nu begroot op € 170.000, oorspronkelijk
was dit € 140.000. Het is een zeer optimistische schatting, gelet op het feit dat het zwembad zo niet op
dan wel dicht tegen de WestFrankelandsedijk aanligt, een dijk met een dijkfunctie: het risico op
grondverschuivingen is niet denkbeeldig. Het voor de sloop benodigde bedrag zou mede daardoor nog
wel eens veel hoger kunnen uitvallen, waardoor de gecalculeerde bezuinigingen niet zullen worden
gehaald.
Uit het rapport “Zwembad Zuid moet en kan open blijven” van het Actiecomité Zwembad Zuid is
gebleken, dat in Schiedam grote bereidheid bestaat om op een constructieve manier en oplossings- en
resultaatgericht met de gemeente mee te denken.
Bij het verder uitwerken van de businesscase moet worden gedacht aan het inschakelen van partners in
de stad. Creativiteit bij het betrekken van ondernemers in de horeca, welness, fitness, sport en
detailhandel kan en zal leiden tot een nog betere invulling van het Zwembad Zuid en een beter
exploitatieresultaat. Drijver en Partners gaan hier ook op in in de conclusies in het rapport.
Zwembad Groenoord draait met een exploitatietekort van 0,8 miljoen euro per jaar. In vergelijking
hiermee is het exploitatietekort van Zwembad Zuid kleiner.
Voorgesteld wordt om Zwembad Zuid conform de voorstellen van het Actiecomité te renoveren en het
voor minstens de komende tien jaar open te houden. De businesscase in samenspraak met het
actiecomité en ondernemers verder uit te werken. De periode van tien jaar te gebruiken om op een
gedegen en creatieve wijze en met inspraak van de Schiedamse bevolking, plannen voor de toekomst
te ontwikkelen. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het gecombineerd vervangen van
Zwembad Zuid en sporthal Margriet, maar ook andere opties liggen nadrukkelijk open.
Constateringen:

In het amendement Zwembad Zuid (amendement D) vraagt de gemeenteraad van Schiedam om nader
onderzoek te doen naar het bestaansrecht en de toekomst van Zwembad Zuid. Het onderzoeksbureau
Drijver en Partners, dat voor de gemeente onderzoek heeft gedaan naar het bestaansrecht van het
zwembad, trekt uit hun uitgebreide onderzoek de volgende conclusies:
• Zowel nu als in de toekomst is de huidige hoeveelheid zwemwater nodig om het huidige aantal
bezoekers en de activiteiten te kunnen accommoderen;
• Het huidige zwemwateraanbod in Schiedam is aan de krappe kant en heeft een beperkte
functionalitiet. Dat belemmert groei van de bezoekersaantallen in de nu al goed bezette
Zwembaden;
• Doordat factoren van buitenaf, zoals de demografische ontwikkeling, weinig invloed op de vraag
zal uitoefenen, is de daadwerkelijke realisatie van een groei van het aantal bezoekers vooral
afhankelijk van de initiatieven van de Zwembaden;
• Indien het aanbod van Zwembad Zuid aan Groenoord zou worden toegevoegd, leidt dat tot een
slechtere spreiding van het zwemwater over de gemeente. Dat heeft een negatieve invloed op de
bezoekersaantallen;
• Het activiteitenaanbod van beide Zwembaden is passend en voldoende divers. In de toekomst zal er
meer nadruk op seniorenactiviteiten komen te liggen;
• Bij een sluiting van Zwembad Zuid ( scenario 4) kan een groot deel van de bezoekers van dat bad
waarschijnlijk in andere Zwembaden terecht. Het leszwemmen kan in Groenoord worden
opgevangen door het rooster van dat bad aan te passen. De lessen zullen dan deels op incourante
tijden plaatsvinden, wat tot vraaguitval zal leiden. Daarnaast zal voor een deel van de huidige
bezoekers van Groenoord geen plaats meer zijn. Zonder deze ingrepen kan het grootste deel van
het huidige bezoek van Zwembad Zuid niet worden geaccommodeerd. Voor een beperkt deel van
het huidige bezoek van het huidige bezoek van het bad zal ingrijpender aanpassingen noodzakelijk
zijn.
( bron: Drijver en Partners:geactualiseerde eindrapportage toekomst Zwembad Zuid, 20 mei 2011)
Het bestaansrecht van het Zwembad Zuid is met deze conclusies, maar ook met de inhoud van de nota
“Een leven lang sport en bewegen!” en gelet op de daarin vastgelegde Schiedamse ambitie op het
gebied van sporten en bewegen, voldoende aangetoond.
De focus op de strategische lijnen en de hiermee samenhangende uitwerkingsopdrachten, moeten
zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting. Omdat de sluiting van het Zwembad Zuid eerst in 2014
substantieel geld oplevert, heeft het sluiten van dit zwembad op de korte termijn geen gunstig effect op
de meerjarenbegroting.
Besluit:
Het raadsstuk 59 als volgt te wijzigen:
De tekst na “besluit” te vervangen door:
“Het college op te dragen om:
1a. bij de begrotingsbehandeling 2012-2015 met een uitgewerkt plan te komen om het Zwembad Zuid
te renoveren, zodat gewaarborgd is dat het zwembad voor een periode van ten minste 10 jaar, te
rekenen vanaf 1 januari 2012, in exploitatie gehouden kan worden en voor het publiek toegankelijk
blijft;
1b. bij de uitwerking van het plan genoemd onder 1a. uit te gaan van de geactualiseerde
eindrapportage van Drijver en Partners van 20 mei 2011 en de mogelijkheden om de exploitatie te
optimaliseren;
2a. met onmiddellijke ingang te starten met het vormgeven van een langetermijnvisie op de
zwemsport en het zwemmen in Schiedam in het algemeen, met daarbij inachtneming van “de vijf
fasen van Een Leven Lang Sporten en Bewegen!” zoals genoemd in de nota “Een leven lang sporten
en bewegen!”;

2b. bij het vormgeven van de visie genoemd in 2a. nadrukkelijk te betrekken op welke wijze
combinaties kunnen worden gezocht tussen de twee zwembaden, het (Schiedamse) bedrijfsleven,
wellness, detailhandel, de sportzalen in Oost en Zuid en de op termijn afgeschreven sporthal Margriet;
3. de Zomernota 2012 (VR 60/2011) dienovereenkomstig te wijzigen;
3. de financiële consequenties van het gestelde onder 1. en 2. voor de Zomernota 2012 (VR 60/2011)
en de conceptbegroting 2012-2015 uit te werken en op inzichtelijke wijze in voornoemde
conceptbegroting op te nemen.”
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