
Aan het college van Burgermeester en Wethouders  

Groningen, 20 juni 2021  

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO gesloten zwembaden 

 

Geacht college, 

Op woensdag 16 juni heeft de Stadspartij vragen gesteld tijdens het mondelinge vragenuur over de 

gesloten zwembaden De Parrel; Het Helperbad en Kardinge. Uit de beantwoording bleek dat de 

reden voor sluiting een personeelstekort is en dat een snelle oplossing niet voorhanden is.  

Dagblad van het Noorden berichtte er het volgende over: https://www.dvhn.nl/groningen/Prachtig-

zomerweer-maar-deze-zwembaden-in-Groningen-blijven-dicht-Kardinge-Helperbad-en-Parrel-

hebben-niet-genoeg-medewerkers-

26887436.html?refsrc=Groninger%20Gezinsbode&utm_source=gezinsbode.nl&utm_medium=referr

al&utm_campaign=lokaal  

VVD, Stadspartij, 100% Groningen en PVV vinden dit, net als het college zelf, bijzonder vervelend. 

Zeker nu de coronamaatregelen grotendeels vervallen; het weer en de voor de deur staande 

vakantie uitnodigt tot een frisse duik en de zwemplassen ook niet altijd geschikt zijn vanwege 

blauwalg. Uiteraard is het van belang om goed gekwalificeerd personeel te hebben in zwembaden, 

maar juist in onze gemeente zijn veel mensen werkzoekend en per direct beschikbaar. 

 

Wij hebben daarom de volgende aanvullende vragen 

 

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. 

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? 

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? 

4. Heeft het college voor de korte(re) termijn ook gedacht aan samenwerking met de 

reddingsbrigade? Zo nee, waarom niet? 
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Gezien de urgentie van het onderwerp hopen wij op zeer spoedige beantwoording van onze vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Elisabeth Akkerman Amrut Sijbolts Yaneth Menger Ton van Kesteren 

VVD   Stadspartij            100% Groningen          PVV 


