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Geachte raadsleden, 

In de vergadering van de gemeenteraad op 11 juli jl. is motie 2019-33 inzake veiligheid in zwembad 'De Fakkel' 
ingediend en aangenomen. In deze brief geven wij u per punt uit de motie de stand van zaken over de uitvoering 
van deze motie aan. 

Punt 1. Met de hoogste prioriteit de gesprekken over veiligheid in en om zwembad De Fakkel uit te breiden en 
stichting Sport en Welzijn (SenW) 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. 

Antwoord: In de maand september wordt het hek rondom de ligweide van het zwembad verhoogd en voorzien 
van drie-laags prikkeldraad. 

Punt 2. Stichting SenW 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. 

Antwoord: 
a. Omdat het invoeren van een toegangspas niet direct te regelen is, is SenW dringend gewezen op de 

mogelijkheid standaard van iedere bezoeker identificatie te vragen. Tevens is geadviseerd deze 
procedure op te nemen in de huisregels. 

b. SenW instrueert haar personeel in consequent optreden. Overtreed men de huisregels dan wordt een 
zerotolerance toegepast en wordt de overtreder uit het zwembad verwijderd en kan deze een 
zwembadverbod krijgen. 

c. SenW maakt afspraken met het vervoersbedrijf RET om actuele informatie met betrekking tot sluiting van 
het zwembad kenbaar te maken op matrixborden in- en rond het openbaar vervoer. 



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

Antwoord: Getracht wordt met de voorzitter van Stichting Samenwerkende Zwembaden Zuid-Holland een 
afspraak te maken. Belangrijk is dat zwembaden bij het uitreiken van een zwemverbod deze gegevens kunnen 
delen met de zwembaden in de regio. Deze stichting kan hierin een rol spelen. In het Districtelijk 
Veiligheidsoverleg (DVO) wordt dit onderwerp ook besproken. 

Punt 4. Voor 'risico-dagen' te vragen om extra politietoezicht in de omgeving en als gemeente op die dagen 
BOA's in te zetten. 

Antwoord: Zowel politie als toezichthouders van de gemeente zetten op risicodagen extra toezicht in. 

Punt 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. 

Antwoord: Voor de bezetting van het aantal badmeesters zijn wettelijke normen vastgesteld. Hieraan dient SenW 
zich te houden. Ten aanzien van de aantallen bezoekers zijn met SenW afspraken gemaakt over het aantal in te 
zetten beveiligers en deze maken onderdeel uit van het Veiligheidsplan zwembad De Fakkel van SenW. 

Punt 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. 

Antwoord: Social media lijkt een belangrijke rol te spelen bij het 'organiseren' van overlast. Belangrijke vraag 
hierbij is, hoe hierop ingespeeld kan worden. Deze problematiek zal onderwerp zijn van een nader onderzoek. 
Opdracht voor dit onderzoek is gegeven. 

Met de afspraken die gemaakt zijn, is de motie uitgevoerd. Wij verzoeken u dan ook motie 2019-33 als afgedaan 
te beschouwen. 

Hoogachtend, 
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