
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mevrouw E. Akkerman 

van de VVD, de heer A. Sijbolts van de Stadspartij, mevrouw Y. Menger van 

100% Groningen en de heer T. van Kesteren van de PVV  gestelde vragen ex 

art. 38 RvO over gesloten zwembaden. De brief van de vragenstellers treft u 

in de bijlage aan. 

 

In uw vragen geeft u aan dat er zwembaden gesloten zijn. Dit is niet het geval 

en berust op een misverstand. Alle gemeentelijke zwembaden zijn tot de 

zomervakantie geopend. Tijdens de zomervakantie gaan de zwembaden de 

Parrel en het Helperzwembad dicht. Het zwembad in Kardinge is in die 

periode altijd open evenals de Papiermolen. Dit is niet anders dan andere 

jaren. 

 

1. De krapte op de arbeidsmarkt voor de beroepen zweminstructeur, 

toezichthouder en schoonmaker is niet nieuw. Uiteraard is goed 

gekwalificeerd personeel belangrijk. Waarom is het college niet 

eerder gestart met nadenken over opleidingstrajecten voor 

werkzoekenden. 

We zijn sinds kort aan het kijken op welke manier we mogelijkerwijs 

werkzoekenden, samen met bevoegde opleiders, kunnen opleiden om hen 

in te kunnen zetten in onze zwembaden. Dat is echter een complexe 

puzzel. Voorheen hadden we altijd genoeg personeel om de benodigde 

bezetting rond te krijgen. Vandaar dat hier niet eerder actie op gezet is. 

80% van ons zwembadpersoneel heeft een vast dienstverband en 20% 

heeft een flexcontract. Mede door corona is er momenteel een tekort aan 

Onderwerp  

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de VVD,  

de Stadspartij, 100% Groningen en de PVV over 

gesloten zwembaden. 

Steller 
 

R. Brakel  

 
  

 

 De leden van de raad van de gemeente Groningen 

te 

GRONINGEN 

Telefoon  0651843987 Bijlage(n)  1 Ons kenmerk    

Datum  7-7-2021 Uw brief van   Uw kenmerk  - 

        

estdal1g
Notitie
331375-2021



 
Bladzijde 2 
  

 
 

 

 

invalkrachten voor de piekuren en bij ziekte.  Dit valt helaas niet op korte 

termijn op te lossen. Wel willen we op langere termijn toewerken naar een 

personeelspool samen met alle samenwerkingspartners, waar we bij 

piekmomenten en bij ziekte uit kunnen putten. Met de directie Werk en 

Participatie wordt bekeken of een dergelijke structuur ook kansen biedt 

voor werkzoekenden voor de korte en/of de lange termijn.    

 

2. Juist in de gemeente Groningen is het aantal werkzoekenden, mensen 

die per direct beschikbaar zijn, groot. Is het college het met ons eens 

dat juist hierdoor het sluiten van de zwembaden niet alleen een 

gemiste kans is voor de zwemliefhebbers, maar ook voor 

werkzoekenden die hier iets hadden kunnen betekenen? 

Er zijn geen zwembaden gesloten zoals u hierboven aangeeft. Binnen de 

coronaregels wordt er in alle zwembaden volop gezwommen. Er kan 

alleen in de zwembaden de Parrel en het Helperzwembad niet recreatief 

gezwommen worden op dit moment. Mensen kunnen wel 

banenzwemmen, extra zwemlessen inhalen en ook zwemverenigingen 

maken weer gebruik van de baden.  

In de Papiermolen en in Kardinge kan er alweer volop recreatief 

gezwommen worden. 

Vanzelfsprekend betreuren we het dat het tijdelijk niet mogelijk is om in 

de betreffende zwembaden recreatief te zwemmen. Vooralsnog blijkt uit 

de verkenning met de directie Werk en Participatie dat vraag en aanbod 

lastig te matchen is. Vooral de tijdelijkheid en het beperkte aantal uren 

speelt hierin een rol. Wel gaan we in overleg met Werk en Participatie 

hoe wij een betere aansluiting met elkaar kunnen vinden om 

werkzoekenden in te zetten in onze zwembaden of waar mogelijk op te 

leiden. 

 

3. Eén van de antwoorden van het college was dat er nagedacht wordt 

over de mogelijkheid om zelf mensen op te leiden. Wat moet er nog 

bedacht worden hierover? Is het niet zaak om zo snel mogelijk, met 

hulp van de voorhanden zijnde opleidingen van de 

opleidingsinstituten in onze gemeente, een opleidingstraject hiervoor 

te beginnen? 

Zie vraag 1 en 2. We zijn al druk bezig op allerlei fronten: via Randstad, 

de Hanzehogeschool, Mbo-opleidingen op het gebied van Sport en 

Bewegen, een life guard instructeur, inzet van social media en Sportmatch 

Noord met als doel om tot een personeelspool te komen van geschikte en 

bevoegde mensen. Dit is een proces dat tijd kost waarbij de veiligheid 

voorop staat. 
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4. Heeft het college voor de korte(re) termijn ook gedacht aan 

samenwerking met de reddingsbrigade? Zo nee, waarom niet? 

Wij werken reeds samen met de reddingsbrigade m.b.t. afname van de life 

guard test onder onze medewerkers. De leden van de reddingsbrigade 

hebben vaak grotere contracten om toezicht te houden op stranden. Wij 

zullen desalniettemin zeker in gesprek gaan om bij nood wellicht gebruik 

te kunnen maken van leden van de reddingsbrigade. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


