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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
Op 23 januari is een raadsdebat gehouden over zwembad De Schelp. Enerzijds ging het debat over het verleden voor de renovatie van 2018/2019. Bureau PROOF heeft hier in opdracht van de gemeenteraad onderzoek naar gedaan
en heeft een rapport opgeleverd dat aanleiding was voor het debat. Anderzijds ging het debat over het feitenrelaas dat
is opgesteld over de renovatie en de recente sluiting van het zwembad.
Een van de uitkomsten van het debat was dat wij hebben gesteld dat het zwembad pas weer open gaat wanneer wij
ons ervan hebben overtuigd dat een ieder - betrokken bij dit dossier - vanuit zijn rol kan aangeven dat de
aandachtspunten geheel onder controle zijn, dan wel dat er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen.
Wij hebben daarbij aangegeven de aanbevelingen uit het PROOF-rapport hier zo veel als mogelijk bij te betrekken.
Om invulling te kunnen geven aan bovenstaande hebben wij een stuurgroep in het leven geroepen die het gehele
proces moet aan sturen. Het proces bestaat op hoofdlijnen uit de volgende stappen:
inrichten stuurgroep;
toepassen van risicomanagement met het oog op de heropening van zwembad De Schelp;
uitvoeren van een projectevaluatie die samen met de aanbevelingen uit het PROOF-rapport dient als basis voor
een verbetering van het projectmatig werken binnen de organisatie én het opzetten van een nieuwe
governance-structuur voor het zwembad; en
communicatie.
ln de stuurgroep zijn alle rollen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij het dossier 'Zwembad De Schelp'. De
stuurgroep staat onder leiding van de coördinerend wethouder (i.c. wethouder B. Jacobs). Met alle actoren is in het
kader van risicomanagement een interview gehouden om zo de aandachtspunten in beeld te brengen. Wij spreken
liever van aandachtspunten omdat aan het woord 'risico' veelal een negatief beeld kleeft. Op basis van de
inventarisatie zijn analyses gemaakt waaruit moet blijken of aandachtspunten onder controle zijn, dan wel welke
beheersmaatregelen getroffen zijn. Primair heeft de inventarisatie zich gericht op thema's die direct relevant zijn voor
het op een gezonde en veilige manier heropenen van De Schelp. Secundair op de governance-structuur omdat dit
traject na het heropenen van De Schelp door loopt en niet direct bepalend is voor de heropening van het zwembad.
Het betreft evenwel zaken die uiteindelijk wel geregeld moeten zijn.
De thema's waar de inventarisatie en onderliggende analyses zich primair op hebben gericht zijn:
RVS en bouwconstructie;
Brandveiligheid;
water- en luchtkwaliteit; en
legionella.

Voor brandveiligheid en legionella geldt dat sprake is van 'onder controle' en voor RVS en bouwconstructie en wateren luchtkwaliteit geldt dat sprake is van 'onder controle' en 'aanvullende beheersmaatregelen'. ln het geval van RVS en
bouwconstructie is ook sprake van beheersmaatregelen omdat hier sprake is van periodieke (wettelijke) inspecties die
dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerd bureau en dat tussentijds onderhoud wordt uitgevoerd in
combinatie met tussentijdse inspecties door het zwembad zelf. ln het geval van water- en luchtkwaliteit betreffen de
(aanvullende) beheersmaatregelen vooral het beschikbaar zijn van ondersteunende (technische) capaciteit vanuit de
leverancier/installateur om de dagelijkse operatie adequaat (technisch) te kunnen ondersteunen.
Op basis van de rapportage van de stuurgroep hebben wij geconstateerd dat alle thema's onder controle zijn, dan wel
dat afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen om het zwembad vrij te geven voor gebruik.
Wij hebben daarop besloten het zwembad vrij te geven voor gebruik. Vanaf 11 februari zal het zwembad weer open
zijn.
Wij hebben de organisatie de opdracht gegeven om een evaluatie uit te voeren van het project 'Renovatie Zwembad
De Schelp' en daarbij de aanbevelingen van het PROOF-rapport te betrekken. De governance-structuur dient op basis
hiervan opnieuw te worden ingericht. Een en ander dient te zijn afgerond voor 1 juni 2020.
Voor de communicatie rondom zwembad De Schelp is een communicatieplan opgesteld dat wordt gehanteerd voor de
interne én externe communicatie.
Tijdens de informatiesessie vandaag 1 O februari om 19:30uur in zwembad De Schelp - waarvoor u reeds eerder bent
uitgenodigd - zullen wij een en ander nader toelichten.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Dhr. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer 277 699.
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