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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;

constateert dat:
1. de veiligheid rond het zwembad De Fakkel niet op orde is;
2. de overlast van raddraaiers na een aantal incidenten in het weekend van 29 juni jl. 

geëscaleerd is;
3. de gevoerde gesprekken tussen het college en de directie van Stichting Sport en Welzijn 

(SenW) met betrekking tot de ‘Taskforce Zwembad’ niet tot het gewenste resultaat 
hebben geleid;

4. de maatschappelijke onrust is toegenomen na de ontruiming van het zwembad op 29 juni 
jl.; 

is van mening dat;
a. Ridderkerk trots is op haar openluchtzwembad en dat het niet zo kan zijn dat door 

overlastgevende jongeren het zwembad zijn deuren moet sluiten;
b. het gemeentebestuur eindverantwoordelijk is voor de veiligheid en veiligheidsbeleving in 

en rond het openbaar zwembad De Fakkel ; 
c. het gemeentebestuur financiële middelen beschikbaar moet stellen om de veiligheid in en 

rond het zwembad te waarborgen (cameratoezicht / veilige hekken / toegangspoorten 
etc.);

d. er geen onderscheid moet zijn tussen gezinnen met kinderen uit Ridderkerk en 
gebruikers al dan niet uit andere gemeenten, zolang zij zich aan de regels houden en 
een ieder veilig gebruik kan maken van het zwembad; 

verzoekt het college om:
1. onmiddellijk een verfijnd cameratoezichtsysteem mogelijk te maken ;
2. onmiddellijk te onderzoeken of een toegangspassysteem op korte termijn tot verbetering 

van de situatie kan leiden;
3. ondersteuning te bieden bij het aanleggen van een zwarte lijst met raddraaiers;
4. ondersteuning te bieden bij entree-verboden;
5. daar waar nodig aanpassingen op het terrein, hekken en kleedkamers te faciliteren;
6. veiligheid van medewerkers van het zwembad te garanderen door intimidatie vast te 

laten leggen met behulp van bodycams;
7. de directie van SenW op te leggen aanwezig te zijn op hoogtijdagen, waarbij de kans op 

overlast aanwezig kan zijn;
8. de uitrusting en taken van de beveiligers in overleg met SenW in beeld te brengen, zodat 

in geval van calamiteiten risico’s tot een minimum beperkt worden;
9. in overleg te treden met de Nationale Politie en te onderzoeken welke maatregelen 

genomen kunnen worden tegen raddraaiers en relschoppers tijdens overlastdagen; 
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10. bij de ingang van het zwembad duidelijk de huisregels aan iedere gebruiker kenbaar te 
maken;

11. in de huisregels een legitimatieplicht op te nemen voor bezoekers vanaf 14 jaar;
12. duidelijk te maken dat bij overtreding van deze regels gebruikers toegang tot het 

zwembad ontzegd wordt voor minimaal 1 jaar;

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid,

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Tegen 19: SGP, P18P, EvR, CU, VVD, CDA, GL
Voor 7: LR, PvdA, D66, Bo1
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