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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO art. 40) over onderhoud zwembad de Fakkel 
 
 
Geachte heer Westbroek, 
 

 

Op 10 september jongstleden heeft u schriftelijke vragen gesteld over het onderhoud aan zwembad de 
Fakkel. Hieronder treft u onze antwoorden aan. 
 
Vraag 1: 
Zijn er sinds 1 januari 2020 noemenswaardige incidenten geweest en hoe is de zomer verlopen? 
 
Antwoord: 
Er is sinds 1 januari één incident geweest waarbij de beveiliging heeft moeten ingrijpen. Dit betrof een 
bezoeker die zich niet had geregistreerd maar toch toegang wilde tot het zwembad wat op dat moment 
het maximaal aantal toegestane gasten had. De zomer is voor wat betreft de beleving van de gasten en 
de medewerkers zeer positief verlopen. Er waren veel complimenten met betrekking tot de rust, de 
veiligheid en de goede organisatie.  
 
Vraag 2: 
Hoe staat het met de invoering van het pasjessysteem? 
 
Antwoord: 
Het pasjessysteem is geïnstalleerd en operationeel. Het systeem wordt op dit moment nog niet gebruikt 
omdat men als gevolg van de coronamaatregelen, alleen online, na registratie, een kaartje kan kopen. 
 
Vraag 3: 
Er was voor de overname op 1 januari 2020 sprake van achterstallig onderhoud zoals het tegelwerk bij de 
douches en sprake van slechte hygiëne, is dit inmiddels opgelost? En als dat nog niet is gebeurd waarom 
niet?  
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Antwoord: 
Het achterstallig onderhoud is zeker nog niet weggewerkt. Door de Corona-crisis gingen veel bedrijven 
op slot en op dit moment hebben zeker de bouwbedrijven (maar ook andere onderhoudsbedrijven) het 
heel erg druk. Er is heel hard gewerkt om de werkzaamheden die door het personeel van het zwembad 
zelf konden worden opgepakt (zoals schilderwerk en schoonmaakwerkzaamheden) uit te voeren. Van 
slechte hygiëne is geen sprake meer.  
 
Vraag 4: 
Is het mogelijk om als gemeenteraad een werkbezoek af te leggen bij het zwembad zodat wij kunnen zien 
en horen wat er gerealiseerd is sinds 1 januari 2020? 
 
Antwoord: 
Sport Service Ridderkerk heet de gemeenteraad van harte welkom en zal met de griffie naar 
mogelijkheden zoeken. 
 
Vraag mevrouw Ripmeester (n.a.v. vragenuurtje raadsvergadering 17 september): 
Met u willen wij een zwembad dat schoon, heel en veilig is. Na het indienen van deze vragen heeft P18+ 
schriftelijke vragen gesteld, wilt u bij de beantwoording daarvan aangeven wat er op korte termijn moet 
gebeuren en wie dat naar uw mening moet doen? 
 
Antwoord:  
Voor het zwembad geldt een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Vanuit dit MJOP wordt in nauwe 
samenwerking tussen Sport Service Ridderkerk en de gemeente bekeken welke werkzaamheden 
wanneer kunnen plaatsvinden. Ook de uitvoering van de werkzaamheden is een samenwerking tussen 
Sport Service Ridderkerk en de gemeente.  
 
 
 
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
 
 
 

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


