Betoog SP bij debat Raadsconsultatie nieuwbouw zwembad, 27-01-2021
Voorzitter,
In oktober 2018 werden we allemaal onaangenaam verrast met de mededeling dat er aan het
zwembad de wisselslag heel snel iets moest gebeuren omdat anders sluiting per 2020 dreigde, het
gevolg van het jarenlang vooruit schuiven, geen groot (en levensverlengend) onderhoud plegen en
geen knopen door hakken. De risico’s zorgden ervoor dat de gemeenteraad nu eens in beweging
moest komen.
Samen met gebruikers en inwoners kwam de SP in actie en ging de straat op voor het behoud van dit
publieke zwembad, meer dan 3000 handtekeningen werden opgehaald en aangeboden aan B&W.
Via de SP-motie - gesteund door EENLokaal, GL, 50+ en PvdA - besloot de gemeenteraad dat het
zwembad in Blerick behouden moest blijven en er onderzocht moest worden hoe verder: renovatie
of nieuwbouw.
Duidelijk werd dat nieuwbouw de beste optie zou zijn en in de laatste begroting werd een bedrag van
15 miljoen gereserveerd voor de bouw van een nieuw zwembad, het college kon aan de bak. Na een
eerder besluit dat de nieuwbouw op de huidige locatie in Blerick zou blijven, liggen er nu twee
scenario’s voor als consultatie.
Er is nu wat politiek gemor omdat we vanuit de raad en ja ook vanuit de SP hebben wij tijdens de
begrotingbehandeling laten liggen om onze wensen nadrukkelijker aan te geven. Middels deze
raadsconsultatie en een motie geven we graag extra kaders mee.
De wensen van verenigingen en gebruikers zijn gehoord en laat ik vooropstellen dat de SP het liefst
alle wensen in vervulling zou laten gaan maar er is natuurlijk ook een financiële afweging te maken
en als SP hebben we altijd aangegeven dat we graag Nieuw voor Oud willen zien.
Als medeauteur van de motie “nieuwbouw zwembad Venlo” geven wij dan ook aan dat de opdracht
Nieuw voor Oud voor ons overeind blijft. Een spiegeling van de bestaande situatie zodat alle huidige
gebruikers hun plek vinden in het nieuwe zwembad. En dit indien mogelijk binnen het gestelde
budget.
Ondanks dat de consulatie van vanavond over het binnenbad gaat zijn er zorgen rondom het
buitenbad. Zoals gesteld in de eerder benoemde motie moet de ligweide behouden blijven, deze
heeft immers een enorme meerwaarde en is de vakantieplek voor onze inwoners met een smalle
beurs.
Uit de verkregen antwoorden blijkt dat (naast een nieuwe ligweide) na de sloop van de Wisselslag er
mogelijk veel meer park terug kan komen dan nu voor de nieuwbouw ingeleverd moet worden.
Dit schept mogelijkheden voor een nog betere koppeling van een nieuw vitaliteitspark, ligweides,
binnenbad en buitenbad.
Die synergie moet vooral opgezocht worden. Uit de antwoorden lezen we dat dat ook de bedoeling
zal zijn maar plannen eerst meer concreet moeten worden. Ga daarmee aan de slag.
De vraag blijft overeind, hoe nu verder met het buitenbad zelf, het contract loopt immers nog 3 jaar
en dan…..?
Gaan we de installaties koppelen? En is dit wel verstandig voor alle partijen? Wat zijn de meerkosten
daarvoor? Wie gaat het onderhoud en beheer doen van de installatie of deze nu gekoppeld is of niet.

Hiervoor is dan ook nader onderzoek nodig om een goede afweging te kunnen maken en derhalve
hebben wij de vraag voor dit onderzoek opgenomen in de motie.
Wij hebben dit buitenbad wegbezuinigd in 2014. (Althans de SP, GL en Lok.Dem. waren daar tegen.)
Goed dat vrijwilligers enkele jaren later het beheer overnamen.
De SP waardeert de inzet van de vrijwilligers van het buitenbad enorm, ze doen goed werk en zorgen
voor zwemplezier van velen in de zomervakantie. Hoe borgen we het buitenbad?
Hoe ziet de huidige stichting haar inzet, toekomst en financiering? [levensverlengende renovatie,
andere aanpassingen en moderniseringen?]
Willen we zekerheid en continuïteit waarborgen voor net zo’n lange termijn als dat het nieuwe
binnenbad zal staan (50 jaar), dan vraagt de SP zich af of het niet beter zou zijn om het buitenbad
weer onder beheer van de gemeente te laten vallen. Uiteraard met ondersteuning van de
fantastische vrijwilligers, graag hoor ik de mening van de andere fracties hierover.
Dit geeft meteen ook aan hoe we over de exploitatievorm denken. Alleen het in eigen beheer
houden geeft zekerheid en een geborgde toekomst voor decennialang zwemplezier.
Zeker kunnen er onderdelen commercieel ondernomen worden, zoals een horecapunt, maar
volledige commerciële exploitatie zien we niet zitten.
Dit is een groot risico dat we op termijn niet alsnog zelf aan de lat komen te staan.
In den lande zijn er maar enkele partijen die dit kunnen en willen, dan nog zijn ook de zwembaden
daar afhankelijk van een forse gemeentelijke subsidie. Dan kun je het net zo goed zelf in beheer en
exploitatie hebben en houden.
Dat garandeert ook de regie, sturing en zeggenschap.
Mits een toekomstige gemeenteraad het niet weer in bol haalt om op de nieuwbouw te bezuinigen of
privatiseren.
Tot slot voorzitter, laten we vaart maken en aan de slag gaan met het uitschrijven van een
aanbesteding. Het huidige binnenbad loopt op z’n laatste loodjes en dat het momenteel niet gebruikt
kan worden door de corona maatregelen doet de installatie al helemaal geen goed.
Tot zover voorzitter.

Angelique Weingarten namens de SP-fractie in Venlo.
Woensdag 27 januari 2021 (het gesproken woord geldt)
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