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Geachte heer, mevrouw,

Op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad heeft de fractie van De
Lokale Partij de volgende vragen gesteld aan het college, waarop wij per vraag een antwoord geven.

1.

Bent u op de hoogte van het feit dat er oefentoestellen en de rolstoel niet meer in het zwembad
De Slag aanwezigzijn?

Ja, wii ziin hiervan op de hoogte en inmiddels heeft Optisport de noodzaketijke maatregelen
getroffen voorafgaand aan de opening per B januari 2018.

2.

Als dat zo is, kunt u dan aangeven wat daar de reden van is?

SRO heeft deze toestellen 'meegenomen' voorafgaand aan de overdracht van

de

accommodaties en exploitatie. Deze toestellen zijn niet vooraf door SRO vermeld op de
'activalijst' (over te nemen inrichting en inventaris). Tijdens de overdracht waren enkele zaken
in De Slag nog niet voldoende op orde (opruimwerk voor SRO). Er is op dat moment niet
specifiek gecontroleerd op de rolstoel. Er is uitgegaan van goede trouw m.b.t. de tot het
zwembad De slag behorende inrichting en inventaris, helaas blijken de rot- en oefentoestellen
dus niet achtergelaten / overgedragen te zijn aan Optisport.
Overigens ziin over de restwerkzaamheden goede afspraken gemaakt, deze worden per
ommegaande afgerond door SRO.

3.

Bent u met mij van mening dat het zwembad met alle toebehoren in stand gehouden moet
worden conform de toezeggingen die daaromtrent zijn gedaan?
Wij zijn het met u eens en inmiddels is daarvoor al zorg gedragen.
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4.

Als dat zo is, kunt u dan aangeven of u maatregelen kunt en wilt nemen om de " toestellen"
weer in het bad terug te halen zodat de bezoekers deze kunnen gebruiken?
Optisport heeft voor een rolstoel zorg gedragen. Deze staat momenteelal in het zwembad.
Overigens is er helaas niet direct aan de gemeente / Optisport metding gedaan, dan had dit
vooraf voorkomen kunnen worden.

5.

Als u maatregelen gaat nemen kunt u dan aangeven wanneer dit zal gebeuren?

De rolstoel staat er al, we hebben ook direct bekeken welke oefentoestetten nog ontbreken.
Voor een allesomvattend beeld was een reactie van SRO noodzakelijk, navraag teert dat zij de
'oefentoestellen' niet nader kunnen duiden. Navraag bij zwembadpersoneel heeft ons ook geen
inzicht verschaft. ln ieder geval hebben wij met Optisport afgesproken dat zij atert zijn op
meldingen van zwembadbezoekers over nog mrssende inventaris en in overleg met ons op
gepaste wijze actie ondernemen.
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