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Aan de voorzitter van de Gemeenteraad

Dordrecht, 26 januari 2013

Betreft: art 39.nterpellatieverzoek Sportboulevard t.b.v. debat 19 februari 2013

Geacht voorzitter A.A.M. Brok,

Middels de media en uw persbericht hebben we kennisgenomen van de gevallen lamp in het
zwembad. Deze berichtgeving brengt bij de fracties PvdA, GroenLinks, CU/SGP, D66 en VSP, vragen
naar boven. We leggen deze vragen middels een interpellatieverzoek aan u voor, waarbij we graag
op 19 februari in de raadsvergadering met het college van gedachten willen wisselen.
Volgens de brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport, d.d. 24 april 2012, heeft het college in
november 2011 een brief ontvangen over toezicht en handhaving van de constructieve veiligheid van
overdekte zwembaden in onze gemeente. Vervolgens heeft de inspecteur op 6 maart 2012 een
onderzoek verricht en heeft de gemeente, als eigenaar van het zwembad, op 13 maart 2012 een
inspectie door een gespecialiseerd bureau laten uitvoeren.
1. Hoe is de oplevering van het zwembad in het najaar 2010 verlopen? Waarom is toen niet
duidelijk geworden dat er voor het doel ongeschikt materiaal gebruikt is?
2. Kunt u aangeven wanneer en hoe het college na de constatering van de inspectie ILT
geïnformeerd is? Is de rapportage van Corrodium meteen ter kennis gebracht aan het
college en in het college besproken?
3. Welke maatregelen heeft u getroffen na de constatering van de inspecteur ILT dat de
gemeente geen toezicht heeft uitgevoerd? Is het advies van de inspectie opgevolgd om het
toezicht te borgen in het handhavingsbeleid voor wat betreft de constructieve veiligheid van
zwembaden?
4. Kunt u ons het volledige rapport van de Inspectie ILT en het rapport van het gespecialiseerde
onderzoeksbureau doen toekomen?
5. Welke verbeter- of herstelmaatregelen zijn er inmiddels uitgevoerd of in een Plan van
Aanpak of in uitvoeringsplanning opgenomen?

6.

Kunt u aangeven waarom het uitvoeren van de zgn."oranje onderwerpen" niet gelijk mee is
genomen met de onderhoudswerkzaamheden die in de zomervakantie 2012 zijn uitgevoerd?
Het zwembad is toen vanwege deze werkzaamheden 3 weken gesloten geweest.

W ij verzoeken u vriendelijk deze vragen schriftelijk te beantwoorden in verband met de
voorbereidingen voor het debat.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie
PvdA,

C. van Verk

GroenLinks

M.C. Ruisch

CU/SGP

B. Staat

D66
VSP

H. Tazelaar

