Aan het College van Burgemeester en Wethouders (via tussenkomst van de griffie)
Diemen, 8 september 2015

Geacht college,
De Amsterdamse gemeenteraad heeft begin juli ingestemd met het collegevoorstel om de subsidie op
het in Diemen gevestigde AGO-zwembad te stoppen. Het gaat om 275.000 Euro van de totale omzet
van ca. 500.000 Euro per jaar. De PvdO heeft in juni, samen met enkele Diemense en Amsterdamse
gemeenteraadsfracties, een werkbezoek aan het zwembad gebracht. Ook is er een digitale petitie
georganiseerd die ruim 1000 handtekeningen heeft opgeleverd, en is er een drukbezochte pagina op
Facebook geopend. Er bleek grote steun voor het AGO-zwembad. Als er echter niets gebeurt, moet het
bad, het enige in de regio voor brede groepen gehandicapten, de deuren sluiten. Naar verwachting gaat
de maatregel in op 1 januari 2017. De Amsterdamse wethouder van de Burg zou echter overwegen om
de subsidie alsnog met een jaar te verlengen, mogelijk in verband met het wegvallen van de subsidie
van het Ronald McDonald-fonds voor het zwembad in Amsterdam-Noord.
In Diemer Nieuws verklaarde wethouder Klaasse dat het niet voor de hand zou liggen dat de gemeente
Diemen een tweede zwembad financieel gaat ondersteunen. Anderzijds zou zijn collega wethouder
Scholten gezegd hebben dat hij met zijn collega’s in omliggende gemeenten zou overleggen of
financiële steun mogelijk is. Het college wekt in haar besluitenlijst van 15 augustus de indruk alsof
sluiting van het AGO-zwembad een voldongen feit is. Het college zal de subsidiëring niet overnemen.
Er wordt nader gekeken naar welke mogelijkheden het Duranbad heeft om aantrekkelijk te worden
voor de doelgroep.
Het is echter een vraag voor onze fractie of beide zwembaden vergelijkbaar zijn. In het AGOzwembad kun je bij wijze van spreken zo uit het busje het water ingereden worden. De temperatuur
van het water is 33 graden. De jaarlijkse exploitatiekosten van een half miljoen Euro zijn laag. Die
voordelen heeft het Duranbad niet. Als het AGO-zwembad gesloten wordt, en de gemeente gaat het
Duranbad aantrekkelijk maken voor mensen met beperkingen, dan heeft dat ook gevolgen voor het
gebruik van het Duranbad door de huidige bezoekers en de exploitatiekosten.
Een en ander is voor onze fractie aanleiding tot het stellen van de volgende schriftelijke vragen aan het
college.
1. Hoeveel toegangskaartjes worden jaarlijks verkocht in het AGO-zwembad?
2. Uit welke gemeenten zijn de bezoekers van het AGO-zwembad afkomstig?
3. Hoeveel (aantallen of percentages) daarvan zijn afkomstig uit Diemen, Amsterdam, en andere
omliggende gemeenten?
4. Wil het college zich inspannen om het AGO-zwembad open te houden? Zo ja, hoe? Zo nee,
waarom niet?

5. Welke mogelijkheden biedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning om een bijdrage te
leveren aan het AGO-zwembad (bijv. individueel aan de geïndiceerde bezoeker, of collectief
aan de voorziening)?
6. Welke concrete maatregelen moeten genomen worden om het Duranbad voor mensen met
beperkingen toegankelijker te maken?
7. Welke kosten brengen die maatregelen met zich mee?
8. Hoe zou het college die kosten financieren?
Met vriendelijke groet,

Peter Prins
Gemeenteraadsfractie Partij van de Ouderen Diemen

