
Aan de voorzitter van de raad van Ridderkerk

Ridderkerk, 4 juli 2019

Onderwerp: Verzoek tot het houden van een interpellatie als bedoeld in artikel 39 van het 
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2018 (RvO)

Geachte voorzitter,

Verzoek

Gelet op het bepaalde in de artikelen 155 Gemeentewet en 39 RvO en in aansluiting op mijn 
aankondiging van 1 juli jl, dien ik hierbij een verzoek in een interpellatie te mogen houden ter 
verkrijging van nadere inlichtingen in de raadsvergadering van donderdag 11 juli a.s.

Onderwerp waarover nadere inlichtingen worden gevraagd

Op zaterdag 29 juni jl. zijn er in zwembad De Fakkel in Ridderkerk meerdere incidenten geweest. 
Graag wil ik daarover het debat voeren middels een interpellatiedebat.

Te stellen vragen

Ter verkrijging van nadere inlichtingen heb ik de volgende vragen:

1. Kunt u een gedetailleerd chronologisch overzicht verstrekken van deze dag?

2. Loopt er een onderzoek en in welke vorm naar de ongeregeldheden en de misdrijven die door de 
bezoekers op verschillende plaatsen, zoals social media, zijn gemeld? 

3. Hoeveel aangiften zijn er gedaan bij de politie van de ongeregeldheden en misdrijven? Zijn er 
aanhoudingen verricht?

4. Is de aanwezige camerabewaking afdoende om over het hele zwembad toezicht te houden?

5. Heeft de politie de camerabeelden opgevraagd?

6. Wat was de reden dat het management niet aanwezig was op deze zeer warme dag?

7. Bent u van mening dat de veiligheid niet gegarandeerd was op deze dag?

8. Waarom is het recreatie bad niet voor onbepaalde tijd gesloten totdat de drastische en concrete 
maatregelen van kracht zijn?

9. Op 23 mei heeft Partij 18PLUS bij de ingekomen stukken extra vragen gesteld over de status van 
het veiligheidsplan en het toegangssysteem. Daarin geeft u aan dat er nog volop overleg is over het 
nieuwe veiligheidsplan en dat het in de zomer in werking treed. Was het nieuwe veiligheidsplan al in 
werking op 29 juni?

10. Welke verschillen zitten er tussen het oude en nieuwe veiligheidsplan?

11. In de voorjaarsvakantie was er ook een incident wat door het management werd ontkent. 
Berichtgeving hiervan door Partij 18PLUS werd door het management als leugen weggezet. Nu gooit 
het management het op de beleving van desbetreffende medewerker. Op de Facebook pagina van De 



Fakkel werd op zaterdag 29 juni een bericht geplaatst over een technische storing en dat het bad dicht 
moest. Na vele negatieve berichten van bezoekers is dat bericht verwijderd. Was het niet door de 
berichtgeving van Partij 18PLUS lijkt dit op het in de doofpot willen stoppen van de incidenten. Heeft u 
nog vertrouwen in het management van De Fakkel?

12. In het collegeprogramma staat een onderzoek naar een toegangssysteem in De Fakkel. De 
benodigde hardware is al aanwezig in De Fakkel. Waarom is dit systeem niet actief?

13. Volgens verschillende zwembaden waar een toegangssysteem in gebruik is genomen om 
raddraaiers te weren zijn er zeer positieve signalen. Deelt u de mening dat een toegangssysteem de 
incidenten op 29 juni had kunnen voorkomen?

Ik behoud mij het recht om de vragen te wijzigen c.q. aan te vullen uiterlijk tot 9.00 uur woensdag 
10 juli a.s.

Met vriendelijke groet,

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS


