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Naar aanleiding van de raadsrotonde van dinsdag 26 juni jl., waarbij diverse verenigingen en 
belangengroeperingen als inspreker optraden, alsmede de discussie die daarna door 
afvaardiging van de raadsfracties werd gevoerd m.b.t. de zwembadenproblematiek is voor  het 
college aanleiding geweest om vooraf aan te geven hoe de procesbegeleiding gestalte gaat 
krijgen.  

Deze beslissing is mede ingegeven door het feit om tot een zo objectief mogelijke 
belangenafweging te komen tussen de maatschappelijk- en financiële belangen die binnen 
deze problematiek een voortdurend spanningsveld vormen. 

Hedenmiddag is uitgebreid overleg gevoerd met het adviesbureau Grontmij, de heer Robin 
Geritan, waarin zij aangeven dat een verwachte procesbegeleiding inderdaad binnen een 
periode van 6 maanden gerealiseerd kan worden.  

In dit proces is alles bespreekbaar met iedereen binnen twee harde beslissingen: 
- de gemeente exploiteert na dit proces geen zwemvoorzieningen zelf meer; 
- de gemeente draagt maximaal 600.000 euro per jaar bij aan zwemvoorzieningen. 

Ook kan met tussentijdse informatie-momenten naar belanghebbenden (raad, 
zwemverenigingen,belangengroepen) worden gecommuniceerd over de voortgang.  

Tevens is aangegeven dat zowel scenario 5.3 als scenario 5.4 binnen de 
oplossingsmogelijkheden vallen.  

Op korte termijn wordt een offerte van dit adviesbureau verwacht, en afhankelijk van de 
verwachte kosten, kunnen ook andere aanbieders van procesbegeleiding gevraagd worden.  

Het vaststellen van de concept-opdrachtformulering over de procesbegeleiding zal in het 
vervolg-proces een eerste informatiemoment zijn aan de raad en andere betrokkenen. 

Gerard van Balveren 

 

P.S. Grontmij is een internationaal beursgenoteerd advies- en ingenieursbureau en verricht 
sinds 1985 jaarlijks een groot aantal opdrachten voor overheid en bedrijfsleven op het gebied 
van sport en leisure ,waarbij zwembaden al jarenlang een van de belangrijkste werkterreinen 
vormt, zowel op het gebied van nieuwbouw en renovatie als op het gebied van management. 
Daardoor is een grondige kennis van de gehele zwembadmarkt ontwikkeld van  
haalbaarheidsstudies en bedrijfsdoorlichting tot procesmanagement. De missie van deze 
adviesorganisatie is opdrachtgevers deskundig, onafhankelijk en resultaatgericht te 
begeleiden bij het verwezenlijken van hun beleids- en marktambities 


