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Rekenkamercommissie De Waddeneilanden,
Quick scan zwembaden op de vijf
Waddeneilanden

Agendapunt 6

Schiermonnikoog,

30 maart 2021

Aan de Gemeenteraad,
De rekenkamercommissie De Waddeneilanden heeft in 2020 een quick scan onderzoek gedaan naar
hoe de financiële en bestuurlijke relatie tussen de gemeente en de zwembaden is vormgegeven op de
vijf eilanden en hoe dit zich verhoudt tot de gemeentelijke doelstellingen. En wat eilanden van elkaar
kunnen leren.
Er zijn 7 zwembaden meegenomen in het onderzoek. Voor Schiermonnikoog betreft het zwembad De
Dúnatter.
De conclusies van het onderzoek zijn:
1-Beleid en doelen van de zwembaden zijn weinig concreet en niet actueel vastgesteld.
2-Gemeenten verschillen in het beleid ten aanzien van schoolzwemmen.
3-Organisatorische relatie is verschillend vormgegeven.
4-Als er een financiële relatie is, is die beperkt gefundeerd op beleidskaders.
5-Instrumenten voor controle en monitoring worden te weinig benut.
6-Gemeenteraden zijn vooral beleidsmatig betrokken bij zwembaden, en nauwelijks kaderstellend.
De Rekenkamercommissie doet de volgende aanbevelingen:
1-Raad, vraag het college om een actueel kader met expliciete doelen voor zwembaden.
2-Raad, vraag het college om in nieuwe exploitatieovereenkomsten voorwaarden vast te leggen die
zowel met beheersmatige als met kaderstellende zaken te maken hebben.
3-Raad, vraag het college om in de reguliere planning- en controlcyclus de uitvoering van de
exploitatieovereenkomst en het beleid duidelijker te koppelen aan de doelrealisatie.
In hoofdstuk 3 (pag.16) leest u de bevindingen over Schiermonnikoog.
Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog heeft schriftelijk medegedeeld
met het rapport en de aanbevelingen in te stemmen.
Het seniorenconvent stelt voor het volgende te besluiten:
1-Kennis te nemen van het rapport ‘Quick scan zwembaden op de vijf Waddeneilanden’.
2-De aanbevelingen over te nemen, het college vragen de aanbevelingen vóór 1 oktober 2021 uit te
voeren.
Namens het seniorenconvent van de gemeente Schiermonnikoog,
de griffier,
de burgemeester,

M. van der Meer

I. van Gent

