
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN LUCIEN WESTBROEK (PARTIJ 18PLUS), BJÖRN ROS 
(GROENLINKS), ARIANNE RIPMEESTER (PvdA), TON OVERHEID (CDA) EN KEES VAN DER 
DUIJN SCHOUTEN (SGP) INZAKE DE VEILIGHEID IN ZWEMBAD DE FAKKEL
 
Voorgesteld: 11 juli 2019
 
Nr. 2019 – 33
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen in zijn vergadering van 11 juli 2019, gehoord hebbend de 
interpellatie over de gebeurtenissen op 29 juni 2019 in zwembad De Fakkel;

overwegende dat:
 
1. stichting Sport en Welzijn de verantwoordelijkheid heeft de veiligheid in het zwembad te 

garanderen en de gemeente tevens een belangrijke taak heeft in het kader van openbare orde en 
veiligheid;

2. er een taskforce Veiligheid Zwembad is ingesteld, waarin samen met de politie wordt gestuurd op 
uitvoering van het Veiligheidsplan voor De Fakkel;

3. dit jaar de mogelijkheden voor toegangscontrole tot De Fakkel worden onderzocht;

constaterende dat:

a. er op 29 juni jl. een reeks aan incidenten heeft plaatsgevonden, waarbij de veiligheid van de 
gebruikers, bezoekers en personeelsleden niet gegarandeerd kon worden en tot een totale 
ontruiming van het zwembad moest worden overgegaan;

b. er in de afgelopen jaren meerdere incidenten hebben plaatsgevonden

c. er in de afgelopen jaren al meerdere malen aandacht is gevraagd voor de veiligheid in zwembad 
De Fakkel;

d. veiligheid niet alleen gaat over de objectieve cijfers, maar ook om de subjectieve beleving van 
veiligheid;

e. het aantal ongeregeldheden in zwembaden in Den Haag zeer sterk zijn verminderd door onder 
andere de invoering van een strenger toegangssysteem met pasjes;

is van mening dat:

1. Ridderkerkse voorzieningen in eerste instantie bedoeld en beschikbaar moeten zijn voor alle 
Ridderkerkers;

2. iedere bezoeker van zwembad De Fakkel veilig gebruik van de accommodatie moet kunnen 
maken en zich veilig moet kunnen voelen;

3. de gedragingen in en rond De Fakkel op 29 juni jl. onacceptabel zijn en zowel Stichting Sport en 
Welzijn (de stichting) en de gemeente/het gemeentebestuur er alles aan gelegen moet zijn te 
voorkomen dat herhaling mogelijk is;
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verzoekt het college:

1. met de hoogste prioriteit de gesprekken over veiligheid in en om zwembad De Fakkel uit te 
breiden en stichting Sport en Welzijn te ondersteunen met de mogelijkheden die de gemeente tot 
haar beschikking heeft zoals bijvoorbeeld de inrichting van het omliggende terrein aan te passen 
ten behoeve van de veiligheid en het gevoel daarvan;

2. stichting Sport en Welzijn te houden aan de conform aanbesteding geaccepteerde taken en 
verantwoordelijkheden en aan te sporen om:

a. indien mogelijk nog vóór de start van de zomervakantie, een striktere toegangsprocedure 
in te stellen voor zwembad De Fakkel, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Den Haag;

b. een zerotolerance houding aan te nemen om excessen zoals op 29 juni jl. te voorkomen 
in zwembad De Fakkel;

c. actuele informatie over de toegangsprocedure en de aantallen bezoekers te publiceren, 
zodat bezoekers niet onnodig naar een (vol) zwembad reizen; 

3. onderzoeken op welke manier een zwarte lijst, met het oog op privacy en wetgeving, gedeeld kan 
worden tussen zwembaden;

4. voor ‘risico-dagen’ te vragen om extra politietoezicht in de omgeving en als gemeente op die 
dagen BOA’s in te zetten;

5. er zorg voor te dragen dat zwembad De Fakkel zich aan alle wettelijke verplichtingen houdt met in 
het bijzonder aandacht voor de personele inzet ten opzichte van de aantallen bezoekers;

6. de raad te laten weten of er naar verdere maatregelen is gekeken om de veiligheid in het 
zwembad te verbeteren en zo ja welke dit zijn en of daar kosten aan verbonden zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.
 

De raadsleden,
 

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS Björn Ros, GroenLinks

Arianne Ripmeester, PvdA Ton Overheid, CDA

Kees van der Duijn Schouten, SGP

 

Voor 23: P18P, GL, PvdA, CDA, SGP, EvR, CU, Bo1, D66, VVD
Tegen 3: LR

Afgedaan in de commissie Samen leven 14 november 2019 met raadsinformatiebrief d.d. 20/9/2019
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Aangenomen Verworpen
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