Motie verlaging toegangskaartje gemeentelijke zwembaden

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2020,
In behandeling nemende,
Een onderwerp vreemd aan de orde van de dag;

Overwegende dat:
•
•
•
•
•

De crisis veroorzaakt door Covid-19 de gemeentelijke zwembaden later dan verwacht open
zijn gegaan;
De crisis veroorzaakt door Covid-19 inwoners in de zomerperiode niet of korter op vakantie
kunnen gaan en daardoor vaker naar het gemeentelijke zwembad gaan;
Inwoners (veelal gezinnen) het huidige prijsniveau aan de hoge kant vinden waardoor ze
minder naar het zwembad gaan;
Er warme - en tropische dagen in het verschiet liggen;
Een te hoge prijs van het toegangskaartje voor de gemeentelijke zwembaden tot een sociaal
isolement kan leiden.

Constaterende dat:
•

•

•
•
•
•

•

De nieuwe prijs voor het toegangskaartje voor het zwemseizoen 2020 is vastgesteld op € 3,per 1 ½ uur (toegangskaartje vrij zwemmen) en € 2,50 per 1 uur (toegangskaartje
banenzwemmen);
Er voor zwembad de Meermin een maximum aantal bezoekers (per 1 ½ uur) van 158
personen geldt en voor zwembad Aquadintel een maximum aantal bezoekers (per 1 ½) van
80 personen.
De gemeentelijke zwembaden een breed draagvlak hebben onder de inwoners;
De huidige prijs van het toegangskaartje onevenredig hoog is ten opzichte van de eerdere
vastgestelde prijs (€ 5,- voor een toegangskaartje voor een gehele dag);
Het niet wenselijk is om een langer tijdsblok per bezoekers te hanteren omdat er dan minder
mensen kunnen zwemmen;
Het college van burgemeester en wethouders en de badmeesters niets liever willen dan het
gebruik van het zwembad voor zoveel mogelijk mensen te vergroten, maar op dit moment de
prijs niet uitnodigend is;
Als er een prijsverlaging komt voor de toegangskaartjes van vrij zwemmen, er ook gekeken
dient te worden naar de toegangskaartjes van banenzwemmen;

•

•
•

•

Er dit zwemseizoen geen gebruik gemaakt kan worden van kortingsacties zoals
(gezins)abonnementen en ’10-rittenkaarten’, waardoor gezinnen met een kleinere
portemonnee minder naar het zwembad kunnen;
Iedereen in onze gemeente de gemeentelijke zwembaden kan bezoeken, op uitzondering
van de inwoners die vallen onder de coronamaatregelen¹;
De raad het eens is met de uitspraak van het college van burgemeester en wethouders, ‘om
zoveel mogelijk mensen te kunnen laten zwemmen’ (geciteerd uit de antwoorden op de
technische vragen met nummer ‘Categorie - D 20151’);
Op 2 april 2020 de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met het instellen van een
coronafonds en dit fonds tot doel strekt om inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen in deze tijd te ontzien.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op om:
•
•
•

De prijs van het toegangskaartje ‘vrij zwemmen’ te verlagen naar € 1,50 voor 1 ½ uur;
Een evenredigere prijs van het toegangskaartje ‘banen zwemmen’ vast te stellen.
De kosten hiervoor te dekken uit het vastgestelde coronafonds.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie(s)
Tim Huisman (D66)
Nadir Baali (PvdA)
….
….
….
….

¹ Coronamaatregelen zwembad de Meermin: https://zwembaddemeermin.nl/corona-maatregelen/
Coronamaatregelen zwembad Aquadintel: https://www.zwembadaquadintel.nl/?page_id=516

