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Laatste ontwikkelingen
Maandag 12 juni werd het burgerinitiatief voor het nieuwe zwem/gymgebouw in de commissievergadering besproken. Bij aanvang
bood Ad Geerlings, indiener van het initiatief en voorzitter van de
Stichting Abcoude Sport (SAS), de ondersteuningsverklaringen aan
wethouder Schuurs en commissievoorzitter De Korte aan. Hij werd
hierbij geholpen door waterpoloër Manon Bosman. De stand op 12
juni: ruim 2.900! Dit grote aantal steunbetuigingen laat zien hoe
groot het draagvlak voor dit nieuwe sportgebouw mét zwembad in
Abcoude is.
Maar liefst zes inwoners hebben een betoog gehouden over waarom een zwem-/gymgebouw in
Abcoude belangrijk is. Zij wisten goed over het voetlicht te brengen welke toegevoegde waarde het
zwembad heeft voor de volksgezondheid, de veiligheid en voor de sport van jong en oud in Abcoude.
Ook werd belicht dat het nieuwe zwem-/gymgebouw goed is voor voorzieningenniveau en bijdraagt
aan het sociale leven in Abcoude.
Ad Geerlings en Esther Grondijs, mede-indiener en vicevoorzitter van de Stichting Zwembad Abcoude
(SZA), beantwoordden vervolgens uitgebreid de vele vragen van de commissieleden. Belangrijk punt
bleef de borgstelling van zeven miljoen euro. De kans dat de borg wordt aangesproken, is echter zeer
klein. De exploitatie is sluitend en er wordt een financiële buffer opgebouwd om eventuele
aanloopverliezen op te vangen.
Ook verantwoordelijk wethouder Schuurs kreeg de nodige vragen. Sommige raadsleden vroegen zich
af waarom de wethouder het plan van SAS en SZA niet wil steunen en hoe ver zij is met het
alternatief ter vervanging van de Kees Bonzaal, die per 1 januari 2020 niet meer beschikbaar zal zijn
voor schoolgym. Om goed geïnformeerd een verantwoorde keuze te kunnen maken, is de wethouder
gevraagd voor de raadsvergadering van 29 juni te komen met een gedegen uitwerking van het
alternatief en de resultaten te hebben van een objectieve toets van de risico’s voor de gemeente om
borg te staan voor de 7 miljoen euro die nodig is voor het zwem-/gymgebouw
Onderzoek maatschappelijk baten zwem-/gymgebouw
Michiel de Nooij, Economisch Onderzoek en Advies, heeft in opdracht van de SAS en SZA onderzocht
wat de maatschappelijke baten van een sportgebouw mét zwembad zijn. Het blijkt dat deze 2,5 keer
zo groot zijn als de jaarlijkse meerkosten voor een sportgebouw zonder zwembad. Anders gezegd:
iedere euro die de overheid bijdraagt om het zwembad mogelijk te maken, levert een
maatschappelijke baat op van 2,5 euro. Daar bovenop komen nog de diverse maatschappelijke baten
die niet in geld zijn te waarderen.
In het onderzoek is gekeken naar de maatschappelijke baten van een zwem-/gymgebouw versus die
van een stand alone gymgebouw ter vervanging van de Kees Bonzaal. Dit laatste heeft op dit moment
de voorkeur van het College van De Ronde Venen. Uit de berekeningen van de SAS blijkt echter dat
de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor een nieuwe Kees Bonzaal € 113.500 euro zou zijn. De SAS en
-1Nieuwsbrief, juni 2017, zwembadabcoude@gmail.com.

Volg ons ook op

SZA vragen voor de zwem-/gymcombinatie € 200.000 euro per jaar van de gemeente. Uitgerekend is
dat het al voor € 125.000 per jaar mogelijk is , maar om eventuele financiële risico’s te kunnen
opvangen en om de angst van de raad voor die financiële risico’s te verminderen, is dit bedrag
verhoogd. Uit berekeningen blijkt nu dat voor een gebouw mét zwembad een jaarlijkse bijdrage van
€ 86.500 extra nodig is. En dat is lager dan de € 100.000 die de gemeenteraad als kader meegaf voor
het zwembad. Een gecombineerd zwem-/gymgebouw is dus wel degelijk haalbaar, ook volgens de
normen van de gemeente zelf.
 Meer over dit onderzoek is te lezen op https://zwembadabcoude.nl/persberichten/
#Wistudatjes
De belangrijkste feiten en cijfers over het nieuwe zwem-/gymgebouw hebben wij nog eens helder op
een rij gezet in de Wistudatjes. Wist u bijvoorbeeld dat:
 … dit het eerste burgerinitiatief is binnen de gemeente De Ronde Venen?
 … telkens weer in de lokale kranten te lezen is, dat de gemeente het belangrijk vindt dat
burgers zelf met ideeën komen?
 … en dat ‘draagvlak bij de inwoner hierbij het monopolie’ zou zijn?
 … er op 12 juni al meer dan 2.900 ondertekeningen van het burgerinitiatief waren, de
steunbetuigingen nog steeds binnenstromen en het draagvlak dus ongekend groot is?
 … in de Kieskompas bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 meer politieke
partijen VOOR een zwembad in Abcoude waren dan nu het geval lijkt te zijn?
 … er in maart 2018 weer gemeenteraadsverkiezingen zijn?
 Alle Wistudatjes zijn ook te vinden op https://zwembadabcoude.nl/wist-u-dat/
Delen via social media
De Wistudatjes worden dagelijks geplaatst op social media. Volg ons svp ook op Twitter
(@zwembadabcoude) en/of Facebook (Zwembad in Abcoude) en deel onze berichten, zodat nog
meer mensen worden bereikt.
BELANGRIJK: Raadsvergadering 29 juni
Donderdag 29 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het wel of niet mogelijk
maken van het nieuwe zwem-/gymgebouw. Het is belangrijk dat hierbij zo veel
mogelijk mensen aanwezig zijn.
Als u de mogelijkheid heeft, kom naar Mijdrecht. Uw aanwezig doet er echt toe!
Datum:
Donderdag 29 juni
Tijd:
19.30 uur
Locatie:
Gemeentehuis, Croonstadtlaan 111, Mijdrecht
PS Wij adviseren u op tijd te vertrekken gezien de drukte op dit tijdstip op de A2 en
N201 en raden aan zoveel als mogelijk met elkaar te carpoolen.
Handtekeningen burgerinitiatief
Op zaterdag 24 juni (van 10.30 uur tot 14.00 uur) zijn wij te vinden in de Plussupermarkt in Abcoude. U kunt hier de tekeningen bekijken en antwoord krijgen op uw eventuele
vragen. Ook kunt u nog het burgerinitiatief ondertekeningen en ingevulde lijsten inleveren. De
handtekeningenlijsten kunnen tot en met maandag 26 juni worden ingeleverd bij de ReadShop op de
Hoogstraat, bij Anja Visser Spoorlaan 25 of bij Astrid Wintershoven Moinatstraat 1 in Abcoude.
Tot slot: Iedereen die het burgerinitiatief heeft ondertekend en heeft geholpen bij het inzamelen van
steunbetuigingen willen wij hierbij hartelijke bedanken voor hun steun en hulp!
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