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Naar aanleiding van uw antwoorden op de brief van 24 juli inzake de zomerkaartenactie het 
volgende. In aanleg is te waarderen dat u probeert meer bezoekers naar het zwembad te krijgen 
zodat de exploitatie er rooskleuriger gaat uitzien. Daarbij horen echter wel duidelijke en 
transparantie routes. 

Uw reactie op onze vragen scheppen meer onduidelijkheid dan transparantie. Dat is jammer en 
onacceptabel. Uw brief roept bij ons de volgende aanvullende c.q. verduidelingsvragen op. 

Hoe is het mogelijk dat u bij de beantwoording van vraag 1 aangeeft dat de wethouder geen kennis 
droeg van de wijze van uitwerking van het besluit? Naar verwachting bedoelt u het raadsbesluit 
inzake tariefvaststelling van november 2011. U geeft geen feitelijk antwoord op de gestelde vraag 
maar "omzeilt" deze met een verwijzing naar artikel 7 van het instellingsbesluit BLOS. Wat zegt u nu 
met uw antwoord op vraag 1? M.a.w. graag meer duidelijke informatie. 

Uit de beantwoording van vraag twee blijkt dat de actie is besproken, zowel initieel als het verdere 
traject en vastgesteld in een één - tweetje tussen de secretaris en de voorzittier van de BLOS. Het is 
bekend dat de wethouder de voorzittersrol vervult en de secretarisfunctie wordt uitgeoefend door 
de beleidsambtenaar, de heer Galgenbeld. De overige leden van de BLOS zijn niet betrokken, zo blijkt 
uit de beantwoording. Dat lijkt op overtreding van artikel 7 van het BLOS-besluit en overtreding van 
het raadsbesluit met betrekking tot de vastgestelde tarieven in de raadsvergadering van november 
2011. We willen uw reactie hierop. Vraag: Op wiens initiatief is het voorstel geschreven en wie heeft 
in het latere stadium welke uitwerking gemaakt? 

De wethouder gaat steevast prat op de eigen dossierkennis. Regelmatig worden woorden gebruikt 
als: Ik roep even bij u in herinnering enz. enz. Hoe is het mogelijk dat de wethouder binnen 1 week 
na vaststelling van het besluit, de overige BLOS leden niet informeert? 
Waarom wordt 18 juni een besluit genomen? Er resten nog minimaal twee weken voor de geplande 
invoeringsdatum. Overigens is de vraag ook waarom niet eerder met de uitwerking van het 
voorstel/gedachte begonnen omdat u in mei al plannen had? 

Beantwoording van vraag drie roept ergernis op. Waarom zijn deze bijeenkomsten niet openbaar? Zo 
nodig zullen we een beroep doen op de wet Openbaarheid van Bestuur. We willen alsnog de notulen 



en agenda van 13 juni ontvangen evenals het (evt. concept) verslag van de bijeenkomst van 18 juni. 
Waarom zijn de notulen van 18 juni niet beschikbaar? 

Bij vraag vijf gaat u uit van het economische perspectief in casu het feit dat er weinig bezoekers 
waren en dat de toeloop staakte. In feite definieert u daarbij de weersomstandigheden e n het lage 
bezoekersaantal als bijzonder geval. Zijn er andere redenen in uw besluit voor de zomeractie 
betrokken, zo nee waarom niet, zo ja welke? De vraag blijft echter wat en wanneer u iets als een 
bijzonder geval definieert? 

Bij de beantwoording van de laatste vraag schrijft u dat het aantal bezoekers buiten meer dan 
verdrievoudigd is t.o.v. 2011. Met de veel betere zomer van 2012 is dat logisch. Overigens bent u ook 
in uw prognose over 2012 uitgegaan van 50.000 bezoekers. Nu verklaart u ogenschijnlijk 2011 als 
referentiejaar. Wat is hiervan de reden? U blijft nog meer dan SO1?*! onder het geraamde aantal 
bezoekers. Hoe gaat u dit oplossen en wat zijn de gevolgen voor de exploitatie? In die zin is deze 
actie voornamelijk gericht op meer rooskleurige bezoekersaantallen en minder op marketing met 
effect op de exploitatie. 

Dit traject verdient niet de schoonheidsprijs, integendeel het traject staat bol van onjuiste informatie 
en het niet informeren van relevante partijen. De wethouder die zaken vergeet te melden, onjuiste 
informatie verstrekt en niet transparantie hoog in het vaandel heeft. De wethouder maakt hiermee 
geen beste beurt!! 
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