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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door de heer Bulk van de Fractie van CU-SGP over
Aanwezigheid roestvrijstaal in zwembaden

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1.

Hebben de Woerdense zwembaden een inventarisatie uitgevoerd of er gevaarlijk staal aanwezig
is? En wat zijn de uitkomsten daarvan?
Antwoord: Periodiek worden de zwembaden waar wij als gemeente zelf eigenaar van zijn, geïnspecteerd
door een ter zake kundig inspectiebureau, conform NPR 9200. Onze zwembaden zijn eind 2016
voor het laatst geïnspecteerd. In beide zwembaden zijn nog enkele RVS-ophangconstructies
aangetroffen. Deze zijn of worden vervangen.
De eigenaar van het zwembad van Physical Fitness heeft dit nog niet laten onderzoeken.
Vraag 2.

Voldoen de zwembaden in Woerden inmiddels aan het bouwbesluit? Zo nee, op welke termijn
denkt het college de zwembaden te controleren of zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen?
Antwoord: Uiterlijk 1 oktober 2017 voldoen onze (gemeentelijke) zwembaden aan het bouwbesluit artikel
5.12. Wij zullen de eigenaar van het zwembad van Physical Fitness wijzen op zijn onderzoeksplicht
en hierop - indien nodig - handhaven cf. het verzoek van de minister.
Vraag 3.

Kan de gemeente Woerden voor 15 oktober 2017 aan het ministerie (BZK) laten weten wat de
resultaten van de inventarisatie zijn?
Antwoord: Ja.
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From:
Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent:
dinsdag 1 augustus 2017 10:32:22
To:
!Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc:
Stadhuis; !Concernzaken
Subject:
artikel 40 vragen van de ChristenUnie/SGP inzake aanwezigheid roestvrijstaal in zwembaden
Attachments: 170731 schriftelijke vragen ex artikel 40 van cusgp inzake aanwezigheid roestvrijstaal in zwembaden.pdf
Aan: het College
Aan: de Raad
Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van ChristenUnie/SGP inzake aanwezigheid roestvrijstaal in zwembaden . Conform
het Reglement van Orde dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 31 augustus 2017. Zie in dit kader ook brief
17.013597 namens het college op de DLIS.
Met vriendelijke groet,
Wendy Plukaard
@ Stadhuis, graag deze versie met vermelding van het onderwerp registeren
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