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__________________________________________________________________________
Geacht college, geachte leden van de raad,
Op 2 juni jl. hebben wij kennis kunnen nemen van het visiedocument zwembaden gemeente Zuidhorn. Als
stichting zwembad ‘de Griffioen’ willen wij middels dit schrijven onze mening aangaande de gepresenteerde
visie met u delen.
Onjuistheden
Op de eerste plaats willen wij u wijzen op een aantal onjuistheden in het document en geven we een aantal
aanvullingen.
1.

Blz. 4. De opmerking dat wij de ouderen als doelgroep niet bedienen onderschrijven wij niet. Kijkend naar
het badbezoek dan blijkt dat met name senioren ons bad tussen 7:00 en 12:00 uur bezoeken. Wij vinden dan
ook dat ‘de Griffioen’ de senioren prima bedient. Inmiddels hebben wij zelfs initiatieven ontplooid om met
deze groep specifieke activiteiten op te zetten.

2.

Blz. 4. In ‘de Griffioen’ is de laatste jaren veel aandacht voor snorkelen en survival zwemmen. De basis
voor de natte gymnastiek bestaat sinds vorig jaar uit survival zwemoefeningen en als resultaat daarvan
hebben we nu een kleine 20 survival zwemmers in de reguliere zwemles. Zowel de scholen, kinderen als het
personeel zijn enthousiast over deze uitdagende invulling van de natte gymnastiek.

3.

Blz. 4. ‘…de staat van onderhoud van de drie gemeentelijke baden geschetst.’ Correcter was de formulering:
‘… de staat van onderhoud van de drie baden in de gemeente geschetst.’

4.

Blz. 5. Staat van onderhoud ‘de Griffioen’. ‘De grootste posten uit de begroting waren het aanpassen van de
glijbaan, het renoveren van de springkuil, het vernieuwen van het voegwerk van de tegelvloer van het diepe
bassin en het vergroten van de verkoopruimte.’ Dit is feitelijk onjuist. De subsidie is gebruikt voor:
- renovatie van de beide bassins, door het aanbrengen van nieuwe polyester coating;
- vernieuwen van de elektrische installatie;
- verharden van de achteruitgang;
- aanpassingen van de chloor doseerinstallatie.
De glijbaan is zonder gemeentelijke subsidies aangepast. Het vergroten van het kantoor en de verkoopruimte
is nog steeds een grote wens van de stichting.

5.

Blz. 5. ‘De stichting geeft echter in 2007 reeds aan dat vanaf 2011 geen reserve meer aanwezig is voor
onderhoud.’ In het definitieve onderhoudsplan 2008-2012 is de investeringsreserve in 2012 geschat op
29.000 euro.

Uitgangspunten
Wij lezen in de notitie op bladzijde 13 dat de visie van het college met name wordt ingegeven door ‘een aantal
niet onbelangrijke maatschappelijke argumenten’. Deze argumentatie wordt door onze stichting niet herkend.
1.

Op het punt van het inwonersaantal spreekt het visiedocument zichzelf tegen. Op pagina 11 wordt de
Oostergast aangestipt en de daarmee verwachte bevolkingsuitbreiding. Op pagina 13 wordt getwijfeld aan
het behoud van het huidige aantal inwoners.
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2.

In de argumentatie gaat het college er vanuit dat er een probleem is op het vlak van de formatie van de
vrijwilligersbesturen. ‘De Griffioen’ heeft momenteel en in het recente verleden geen enkel probleem met
het betrekken van vrijwilligers bij de activiteiten op het zwembad of in het bestuur. De inwoners van
Grijpskerk en omstreken realiseren zich heel goed dat het zwembad eigendom is van de bevolking en dat zij
zich ervoor moeten inzetten om het te behouden. De stichting verwacht dat dit bewustzijn ons in de
toekomst ook zal helpen om het zwembad bestuurbaar te houden.

3.

Ook het argument van de complexiteit van het besturen van het zwembad in relatie tot vrijwilligers
onderschrijven wij niet. Het selectiebeleid voor bestuursleden en vrijwilligers op sleutelposities gebeurt
zorgvuldig. Bij vacatures wordt goed gekeken naar vrijwilligers met de relevante kennis. Daarnaast is de
dagelijkse leiding van het bad in handen van gekwalificeerd personeel. Daar waar het aan kennis mocht
ontbreken vullen zij het bestuur aan met hun professionele advies.

Naar het idee van de stichting is het enige en belangrijkste uitgangspunt de financiële verplichtingen voor de
gemeente.
Het eerste spoor
De stichting voorziet zeer nadelige invloeden bij de uitvoering van het eerste spoor, met name een beslissing
over de levensvatbaarheid in 2011:
- om een zwembad exploitabel te houden mag het onderhoud niet achterop geraken. Een beslissing in 2011
zal betekenen dat noodzakelijk onderhoud wordt uitgesteld, met als risico dat de onderhoudskosten gaan
toenemen. Dit geeft ons bij de beoordeling in 2011 een achterstand omdat de onderhoudskosten dan
waarschijnlijk hoger zijn en de aantrekkelijkheid lager is;
- na het vertrek van de vorige chef-badmeester hebben wij een nieuw team opgebouwd. Onze medewerkers
willen een perspectief voor hun baan en plezierige werkomgeving. Bij een beoordeling in 2011 kunnen wij
dat perspectief maar beperkt bieden. Dit is uiteindelijk zeer nadelig indien onze medewerkers ingaan op
andere aanbiedingen;
- de stichting verdiept zich in de mogelijkheden voor het gebruik van zonne-energie, om zodoende in de
toekomst de stookkosten te beperken. De hiermee gepaard gaande investeringen kunnen alleen gedaan
worden indien er zekerheid is voor de langere termijn. Ons idee is dat een dergelijke investering absoluut
noodzakelijk is om de exploitatie in de toekomst financieel in de hand te houden;
- de stichting is bezig om nieuwe toezichthouders op te leiden en ook deze toekomstige medewerkers moet
een perspectief geboden worden.
Om kort te gaan, de stichting verwacht dat er een rem komt op de verdere ontwikkeling van het zwembad en dat
dit een langzaam einde van ‘de Griffioen’ kan betekenen. Terwijl de termijn van 2011 naar het idee van de
stichting absoluut niet nodig is.
Zwembad ‘de Griffioen’ bestaat volgend jaar 40 jaar,
we zijn financieel gezond,
we reserveren voor de toekomst,
we hebben geen problemen met vrijwilligers,
we hebben een mooi bezoekersaantal,
we voldoen aan de eisen,
we hebben een unieke door de gemeenschap gedragen voorziening.
Het lijkt ons dat daarmee de levensvatbaarheid van ons zwembad zeer zeker aanwezig is en dat daarvoor geen
3 jaren monitoring nodig is.
Het tweede spoor
Het visiedocument gaat uit van het bestaansrecht van een overdekt zwembad in Zuidhorn. Deze stelling wordt
echter in het document onvoldoende onderbouwd. De recente geschiedenis geeft ons argumenten om te stellen
dat er geen bestaansrecht is voor een overdekt zwembad. De rekenkamercommissie heeft de raad zelfs
uitgedaagd te inventariseren wat de beweegredenen zijn voor een overdekte zwemvoorziening in Zuidhorn. De
centrale vraag op dit spoor zou moeten zijn: ‘Is een overdekte zwemvoorziening in Zuidhorn levensvatbaar?’
De stichting zou de verkenning van een openluchtbad in Zuidhorn i.p.v. een overdekt bad toejuichen, omdat de
in de visie geformuleerde functies van een zwembad daarin ook ondergebracht kunnen worden. Tevens komt de
raad hiermee tegemoet aan wensen van de bevolking, die in het tevredenheidsonderzoek hebben aangegeven een
openluchtbad in Zuidhorn te missen. Het voordeel van deze optie zal zijn dat de exploitatiekosten voor drie
openluchtbaden lager zijn dan de kosten van één overdekt bad.
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Openstaande punten
Wanneer de eindsituatie één (overdekt) zwembad in Zuidhorn is, dan zal de gemeente ook iets moeten doen aan
de bereikbaarheid en toegankelijkheid van dat zwembad.
- Op dit moment zal het voor veel mensen uit de verschillende kernen niet meevallen om middels openbaar
vervoer een zwembadbezoek af te leggen.
- Overdekte baden hebben de neiging nogal hoge tarieven te vragen voor o.a. zwemlessen, hiermee komt de
toegankelijkheid van het zwemmen in gevaar.
- Daarnaast zal de raad zich moeten buigen over de bereikbaarheid en de reiskostenvergoeding voor de ‘natte
gymnastiek’ voor de basisscholen.
- Wellicht moet er overwogen worden om schoolzwemmen ter herintroduceren, indien de afstand tot de
zwemlessen wordt vergroot.
- De maatschappelijke functie die het zwembad in de kern Grijpskerk vervult zal opgevuld moeten worden,
indien in 2011 besloten wordt dat de levensvatbaarheid te laag is. Het verdere uithollen van de leefbaarheid
van de dorpskernen kan naar ons idee geen beleid zijn.
- Met name de jonge jeugd zoekt in de zomermaanden verkoeling. Bij gebrek aan een zwembad voorzien wij
dat de jeugd haar vertier gaat zoeken in het oppervlakte water, een ontwikkeling die wij zeer zorgelijk
zouden vinden.
Afsluitend
Indien het visiedocument onverkort wordt aangenomen, voorziet onze stichting de nodige problemen voor haar
zwembad. Wij verwachten daarmee de rekening gepresenteerd te krijgen van het overdekte zwembadbeleid van
de afgelopen jaren, terwijl onze stichting goed presteert en verantwoord met de subsidiegelden om gaat.
Onze stichting wil betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van een visie op de zwembaden in de gemeente
Zuidhorn en ziet het huidige visiedocument als een startpunt voor verdere discussie. Wij adviseren dan ook om
het voorbeeld van de door u aangehaalde gemeente Tynaarlo te volgen en een bredere discussie met alle
belanghebbenden aan te gaan om uiteindelijk samen een visie te ontwikkelen en deze ter besluitvorming voor te
leggen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Arjen ten Have
(voorzitter)
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