CDA woordvoering zwembaden/sporthallen.
NB: gesproken tekst (video/geluidsopname) is geldend.
Voorzitter,
Als de CDA fractie aan dit voorliggende dossier denkt, dan zie wijsteeds de beeltenis van het wapen van de
provincie Zeeland voor ons . Een leeuw in het water tot aan zijn middel met de spreuk eronder LUCTOR ET
EMERGO ik worstel en kom boven.
Want het moge duidelijk zijn dat dit dossier door meerdere partijen ook buiten de politiek is ervaren als een
ware worsteling die uiteindelijk resulteert in een overwinning voor de burgers : het behoud van het “Van
Pallandbad”in Varssevelden de bouw van een nieuw overdekt zwembad met behoud van het open bad op de
Paasberg. Bovendien worden nagenoeg alle zwembadmedewerkers aangenomen in vaste dienst. Een resultaat
om met recht trots op te zijn.
Voorzitter in de ogen van het CDAis de procedure rondom de zwembaden begonnen met een valse start. Een
bezuiniging op de zwembaden van € 600.000,-. Het CDA respecteert het besluit van de raad maar heeft hier
nooit mee ingestemd. Dit college zet allereerst in op het financiële vlak terwijl voor het CDA ook de volgende
punten van groot belang zijn voor een goed verloop van deze procedure waarin ook ruimte werd
gecreëerdvoor het particulier initiatief.
Namelijk :Realisme….zorgvuldigheid…..kwaliteit…..continuïteit…….en financiële haalbaarheid.
Het exploiteren van 3 zwembaden door de gemeentein deze tijd in een gemeente van nog geen 40.000
inwoners getuigt niet van realisme. Reden te meer voor een uitgebalanceerde visie op zwemmen en
zwembaden. Pas na een rotonde, expert meeting, scenario’s die financieel slecht onderbouwd waren, werd na
een amendement van de CDA fractie, waarin werd aangedrongen op het inhuren van een professionele
procesbegeleider, ondersteund door bijna alle partijen, onderzoek gedaan en lag er in november 2012 een visie
op zwemmen en zwembaden.
Op 19 september 2013 ,naeen marktconsultatie waarna besloten is ook marktpartijenmee te laten doen ,heeft
de raad ingestemd met het in gang zetten van de aanbestedingsprocedure. Waarom was de CDA fractie voor
een openbare aanbesteding? Het doel van aanbesteden is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen
door “de markt zijn werk te laten doen (concurrentiewerking). Op deze wijze wordt de prijs-kwaliteit
verhouding zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Bovendien werd een opening geschapen voor de lokale
initiatiefnemers middels een aangepaste (lees aanzienlijk verlaagde borgstelling van € 100.000,-). Verder wijst
de praktijk uit dat in meer dan 85 % van alle gevallen overheidsinstellingen overgaan tot openbare
aanbesteding voor soortgelijke nieuwbouw projecten.
De CDA fractie begrijpt de teleurstelling van de lokale initiatiefnemers die in hun schriftelijke reacties aangeven
het jammer te vinden dat college en raad koos voor het middel van openbare aanbesteding als zou op
voorhand te weinig vertrouwen zijn geweest in het lokale initiatief. Toch wenst de CDA fractie nogmaals te
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benadrukken dat in de gevolgde aanbestedingsprocedure de lokale initiatiefnemers een faire kans is geboden
voor zover wij als raadslid momenteel hebben kunnen beoordelen.
Rond de kerstdagen ontstond de nodige commotie rondom de beoordeling van de variantenA en/of B op
perceel 2 “De Paasberg”.Er werden telefoontjes gepleegd en mails verstuurd.De CDA fractie heeft zich de
afgelopen maanden steeds gehouden aan hoor en wederhoor. Met welles en nietes komen we niet verder en
op insinuaties en verdachtmakingen gaat de CDA fractie niet in . N.a.v. deze gang van zaken kunnen de nodige
vraagtekens wel gesteld worden met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid van het college teneinde
duidelijkheid te verschaffen in deze materie.
Vraag: Is er in de ogen van het college vooraf volledigen juist gecommuniceerd en zijn er tussentijds mogelijke
verwachtingen gewekt bij lokale initiatiefnemers?
Dit werd mede ingegeven door het feit dat coalitiepartijen bij het college erop aandrongen om Stichting i.o
Zwemmen en Sporthal de “Paasberg”. middels een extra procedure, buiten de aanbesteding om, haar
voorstellen alsnog aan het college kenbaar te maken.Deze gang van zaken heeft volgens de CDA fractie ook
niet bijgedragen aan de nodige duidelijkheid.
Dit laatste nadat, na toetsing aan de inhoudelijke en procedurele voorwaarden van deze inschrijvingen, het
college besloot , Stichting i.o. Zwembaden en Sporthal “de Paasberg “uit te sluiten voor verdere deelname aan
de aanbesteding. Dit op grond van het feit dat betreffende inschrijfster zich in onvoldoende mate had
gehouden aan het bestek waardoor een objectieve vergelijkingsbasis met andere inschrijvers niet meer
aanwezig was.
Hoe zuur is dit voor deze stichting die zich met man en macht heeft ingezet voor het behoud van het open
zwembad op de Paasberg. Maar in een openbare aanbesteding dient door alle partijen aan een formeel kader
te worden voldaan teneinde onderlinge vergelijkbaarheid te waarborgen. Voor de volledigheid merkt onze
fractie op dat deze onevenwichtigheid thans niet door de raad getoetst kan worden gezien geheimhouding
clausule in de procedure die nog steeds van kracht is.
Voorzitter.
In het raads- en collegevoorstel wordt in de ogen van de CDA fractie voorbijgegaan aande garantie datminimaal
voor een periode van 10 jaar de zwemfaciliteiten in het Van Pallandtbad en zwembad de Paasberg inclusief
buitenbad worden gegarandeerd. De CDA fractie wil dit in deze raad nog eens duidelijk van de wethouder
horen en wil dit middels een motie samen met Lokaal Belang,PvdA……………….bekrachtigen.
Evenals de tariefstelling, voor de afzonderlijke onderdelen zwembad en sporthal voor zowel de locatie Van
Pallandt enDe Paasberg dienen laagdrempelig toegankelijk en bereikbaar te blijven voor zowel de individuele
inwoners van onze gemeente en omstreken als voor sportverenigingen, diverse doelgroepen en
maatschappelijke instellingen die het zwembad en sporthal gebruiken voor hun activiteiten. Jaarlijks wil de CDA
fractie dat de raadvooraf geïnformeerd wordt over een eventuele indexering. In de Nota van Inlichtingen (vraag
20) wordt gesproken over het afstemmen op een regionaal gemiddeld sporttarief.Ook dit zullen wij met een
motie samen met Lokaal Belang, PvdA…..bekrachtigen.
De CDA fractie beschouwt dit ook als een morele verplichting van de gemeente naar haar burgers. Lokale
belangenverenigingen en diverse burgers hebben meegedaan aan deze aanbesteding om het Van Pallandtbad
en het openlucht zwembad de Paasberg voor de burgers in stand te houden en hebben dan ook ingezet op
duurzaamheid om voor minimaal de komende 10 jaar het voortbestaan van de baden te garanderen tegen
maatschappelijk gangbare tarieven.
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Tot slot voorzitter neemt de CDA fractie kennis van college voorstel en –besluit maar toetsen doe je op basis
van “factsandfigures“ en die zijn geheim waardoor inhoudelijke toetsing door onze fractie onmogelijk is. Met
excuses voor het geciteerde Nederengelse taalgebruik.
Tot zover in eerste termijn .
Ans Aalbers
CDA Fractie
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