Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer (in te vullen door griffie)

20.0004

Datum ontvangst raadsgriffie
(in te vullen door griffie)

23-06-2020

Datum

23-06-2020

Vraag wordt gesteld aan

College B&W

Naam vragensteller

Michael Schoonen, CDA

Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden

1) Hoe controleren de medewerkers dat de kinderen die komen
zwemmen daadwerkelijk een zwemdiploma hebben?
2) Hoeveel kinderen worden er per dag maximaal toegelaten in
het zwembad? Wordt er ook gekeken naar een verdeling van
leeftijdscategorieën?
3) Is het wenselijk dat kinderen onder de 10 jaar zonder ouders
zwemmen in het zwembad? Waarom is er niet gekozen om
kinderen in deze leeftijd onder begeleiding van 1 ouder te
laten zwemmen?
4) Nemen medewerkers de verantwoordelijkheid van de ouders
over m.b.t. de veiligheid van de kinderen? En hoe waarborgen
ze deze veiligheid?
5) Zijn de medewerkers van het zwembad meegenomen in het
opstellen van deze procedure?
In de brief van 23 juni jl. m.b.t. zwembad de Spetter (zaak 159307)
hebben wij kunnen lezen wat de richtlijnen zijn m.b.t. bezoek van
onze jeugd aan het zwembad. Gelukkig is het straks weer mogelijk om
meer gebruik te maken van het zwembad.

Toelichting (indien nodig)

In dit stuk is te lezen dat kinderen tussen de leeftijd van 6 en 15 jaar
zonder begeleiding van een ouder mogen zwemmen in het zwembad.
De kinderen moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma.
Als fractie CDA willen wij graag duidelijkheid m.b.t. de procedure die
gecommuniceerd is. Het is erg belangrijk dat de veiligheid van de
kinderen gegarandeerd is en dat de verantwoordelijkheid niet alleen
bij de medewerkers van het zwembad komt te liggen.
Hierover hebben wij bovenstaande vragen:

Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven
(in te vullen door afdeling)

Datum beantwoording
(in te vullen door afdeling)
Ingeleverd bij de griffie
(in te vullen door griffie)

