Biirgen~eesteren wethouders

I

i

Gemeenteraad van Schiedam
Postbus 1501
3 100 EA SCHIEDAM

ONS KENMERK

üìV BRIEF VAN

Postbus l501
3 100 EA SCHIEDAM
Stadskantoor
Stadserf l
3 112 DZ SCHIEDAM
T010219 1 1 1 1
F01024653 51
W www.schiedam.nl

DA'IUhL

10UIT26518

15 december 20 10

DOORKIESNUnlhIER

E-MAIL

O10-2192326

r.sluimer@schiedatn.nl

ONDER\VERP

Onderzoek Zwembad Zuid
Geachte dames, heren,
In de programmabegroting 201 1-2014 is gesproken over Zwembad Zuid. In relatie tot het door uw
raad in deze vergadering aangenomen amendement D wil ik u met deze brief informeren over het
uitgevoerde onderzoek door Drijver & Paitners en de uitwerkingsopdracht.
Rapport
In de raadsbrief van 4 november (nr. 10UIT22635) bent u geïilformeerd over de belangrijlcste
bevindingen uit het in april 2010 gestalte onderzoelc naar de levensvatbaarheid van Zwembad Zuid.
Dit onderzoek is uitgevoerd door Drijver & Partners en heeft geleid tot het rapport 'Toekomst
Zwembad Zuid'.
Het rappot-t van Drijver & Partners bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een analyse van en een
oordeel over de bedrijf~voeringvan Zwembad Zuid. Het tweede, technische, deel schetst in een aantal
scenario's de levensvatbaarheid van het zwembad. Een samenvatting van het tweede deel heb ik per
brief lcot-t voor de begrotingsbehandeling aan de raad aangereikt. Deze brief is vanaf maandag 8
noveinber 2010 een openbaar stuk. Hoewel het mijn bedoeling was om de raad over dit deel van het
rapport volledig te infor~nerendoor dit als bijlage bij de notitie die aan de raad is beloofd bij te sluiten,
wil ik voldoen aan het verzoek van de PvdA en het AOV om het rapport 'Toekomst Zwembad Zuid'
beschikbaar te stelleii. Het tweede deel van het onderzoek is dan ook bij deze brief bijgesloten.
De hoofdstukken uit het rapport aangaande het personeel en de bedrijfsvoering worden niet openbaar
geinaakt, aangezien in deze hoofdstukken onderineer het functioneren van personen aan de orde koint.
Het gehele rapport ligt vanaf donderdag 16 december ter inzage bij de griffier, waarbij de
hoofdstukken aangaande het personeel en de bedrijfsvoering vei+tro~iwelijkzijn en blijven.

Uitvoeringsopdracht
Bij het door ~ i w
raad tijdens de begrotingsbehandeling van 9 eii l l november 201 0 aangenoinen
Amendement D over het onderzoek naar liet bestaaiisreclit, liet voortbestaan en de toekomst van
Zwembad Zuid, heb ik u toegezegd op basis van een op te stellen notitie met u in het eerste lavartaal
van 201 1 van gedachten te wisselen. In het oiiderzoek zulleii de huidige gebruikers van Zwembad
Zuid nauw betrolcken worden en hierbij is zorgvuldigheid geboden. Tevens zal in liet onderzoek een
capaciteitsiiiventarisatie bij oinliggende zwembaden in de regio plaats vinden. Hiermee is ineer tijd
gemoeid daii voorzien, en hierdoor zal de toegezegde notitie u in de raadscyclus van april 20 11
worden aangeboden.
Met vriendelijke groet,

