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Zwembaden zijn in onze dorpen een belangrijke gemeenschapsvoorziening voor de 
vitaliteit en leefbaarheid van onze gemeente. Niet zonder reden dus heeft de fractie 
van D66 zich de afgelopen jaren ingespannen om de publieke zwembaden open te 
houden, in ieder geval voor het les- en doelgroepzwemmen. Dat is zoals we weten in 
Zevenhuizen niet helemaal gelukt maar wel voor de zwembaden in Nieuwerkerk en 
Moordrecht.  
 
Voor deze zwembaden ligt dan nu het voorstel voor voor instandhouding in 2016 en 
volgende jaren, volgens de toezegging van het College aan de Raad in maart van dit 
jaar. D66 kan zich wel vinden in de voorgelegde beslispunten die erop neerkomen 
dat de voorzieningen in de beide dorpen in stand kunnen blijven. Wij begrijpen dat in 
beslispunt 2 en 3 aparte formuleringen zijn gebruikt om dit doel te omschrijven 
omdat de formele eigendom van de beide zwembaden verschilt.  
 
Wij zijn blij dat de tijdelijke hulp van het Polderbad bij de exploitatie van de 
binnensportaccommodatie in Moordrecht heeft geleid tot positieve resultaten zowel 
over 2014 als over 2015, naar het zich laat aanzien. Deze samenwerking in de 
exploitatie ook volgend jaar voortzetten, is dus een logische stap.  
 
De vragen en discussie spitsen zich toe op de aanpak vanaf 2017. Er geldt dan 
hoogstwaarschijnlijk een nieuw subsidiebeleid en er is ook het onlangs bijgestelde 
vastgoedbeleid. Bovendien hebben we te maken met verschillen in de formele 
eigendom van beide baden. En natuurlijk geldt de Wet Markt en Overheid. En dan 
willen we ook nog “ondernemerschap” stimuleren in de exploitatie van de 
zwembaden. Een mooie, maar ook wel wat complexe mix!  
 
Daarvoor is het College aan zet, conform art 160 van de Gemeentewet lees ik in het 
raadsvoorstel. Daar hebben we alle vertrouwen in. De beantwoording van onze 
technische vragen heeft wel wat meer duidelijkheid gebracht in de aanpak die het 
College voorstaat. Daarvoor onze dank.  
 
Maar we willen toch nog graag wat meer richting meegeven aan het College voor de 
harmonisatie van de eigendomssituatie van de beide zwembaden. Het doelmatig 
beheer en een robuuste, toekomstbestendige exploitatie kunnen daarmee 
bevorderd worden. Mogelijk is er nu ook een goede kans om de basis te leggen 
voor één nieuwe organisatie waarin naast beide zwembaden, ook andere 
soortgelijke voorzieningen kunnen worden ondergebracht. Dat moet wat ons betreft 
verder worden uitgezocht. Daartoe dienen we samen met VVD, SP en NEZ dus een 
motie in.  



Onze fractie gaat ervan uit dat we met de voorliggende besluitvorming een lange 
discussie over behoud van voldoende zwemwater zullen afsluiten. Het ziet ernaar uit 
dat we op een passende, duurzame oplossing zijn uitgekomen en dat stemt tot 
tevredenheid. Ten minste het les- en doelgroepzwemmen behouden – daar ging het 
ons de laatste jaren allereerst om. En ziedaar, wat blijft in de beide zwembaden is 
meer dan dat!   
 
 
 
 
 
 


