Huizen, 20 mei 2020

Betreft: Raadsvragen over zwembad Sijsjesberg voorlopig niet open.

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Huizen heeft met verbazing kennis genomen van
het besluit van het college van B&W om zwembad de Sijsjesberg het hele seizoen gesloten te
houden. Onze fractie heeft er begrip voor dat bij het vrij zwemmen voor volwassenen, zeker in
combinatie met kinderen, het moeilijk is om de 1,5 meter richtlijn aan te houden, in het bijzonder op
warme dagen. Echter voor het banen zwemmen en trainingen van de zwemverenigingen geldt dit
niet. Met het openstellen in tijdblokken, het van te voren aanmelden, het aangeven van duidelijke
looproutes en het niet gebruik van douches en een gereguleerd gebruik van kleedruimten, is het zeer
goed mogelijk het zwembad beperkt open te stellen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
Het beperkt openstellen van het zwembad is vooral van belang omdat bewegen in deze coronatijd zo
belangrijk is voor de gezondheid. De sportscholen blijven naar verwachting tot 1 september gesloten
en andere vormen van buitensporten dan zwemmen zijn niet voor een ieder mogelijk, zeker niet voor
mensen die slecht ter been zijn.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 47 van het Reglement van orde voor vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad 2015, doe ik u hierbij de volgende vragen toekomen zo mogelijk
schriftelijke beantwoording voor de raadsvergadering, anders mondeling op de raadsvergadering van
28 mei aanstaande.
1. Deelt het college onze mening dat het zwembad Sijsjesberg voorziet in een belangrijke behoefte
aan gezond bewegen voor een brede groep van burgers?
2. Is het juist dat het financiële argument doorslaggevend is geweest voor het besluit om het
zwembad niet open te stelen voor banen zwemmen en verenigingen?
3. Zo ja, hoe verhoudt zich dit argument dan met het feit dat in de afgelopen twee jaar de
opbrengst van de kaartverkoop vanwege de warme zomers aanzienlijk meer bedroeg dan
begroot?
4. Kan het college uitleggen waarom het overdekte en veel kleinere zwembad de Meent wel op 18
mei de deuren heeft geopend, terwijl het handhaven van de RIVM-richtlijnen daar veel moeilijker
is dan in het veel grotere en open zwembad de Sijsjesberg?
5. Welke maatregelen moeten versoepeld worden om alsnog te besluiten het zwembad de
Sijsjesberg, al dan niet beperkt, open te stellen?

Met vriendelijke groet,
Marian van den Berge
(GroenLinks)

