
MEMORANDUM

(voor interne correspondentie)

Aan : Griffier van de gemeente Alblasserdam
Afdeling :
Van : Jaap Paans
Afdeling :
Datum : 27 januari 2022

Vraag/mededeling:

Beantwoording schriftelijke vragen van de SGP fractie.

Alvorens tot beantwoording van uw vragen over te gaan, hechten wij er aan om het beleid van ons 
college over het verplicht stellen van een CTB bij het betreden van in dit geval 
sportaccommodaties andermaal toe te lichten. 

De lijn van het college heeft onveranderd bestaan uit het volgen van het landelijk beleid c.q. de 
landelijke richtlijnen. Ook het bestuur van het sportcentrum heeft vanuit het landelijk beleid / richtlijn 
gehandeld en daarmee gehandeld in lijn met het gemeentebestuur. 

Neemt niet weg dat naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Midden-Nederland met betrekking tot de CTB plicht bij zwembaden, navraag is gedaan 
bij VWS/NCTB naar de eventuele gevolgen van deze uitspraak voor de landelijke beleidslijn. 

Conclusie is dat de landelijke lijn voor accommodaties zoals sportcentrum Blokweer van 
toepassing blijft op basis van de volgende argumenten.

Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter blijkt dat leszwemmen (voor het behalen van 
diploma's) niet gerekend wordt tot het beoefenen van sport en dus ook geen CTB verplichting met 
zich meebrengt. Omdat het zwembad in kwestie vrijwel uitsluitend gebruikt werd voor leszwemmen 
en ook als zodanig is ingericht is het daarmee geen locatie voor het beoefenen van sport. 

Voor de publieke binnenruimte voor de beoefening van sport geldt de CTB verplichting echter wel 
inclusief de kleedkamers. Sportcentrum Blokweer (de naam zegt het al) is voor de beoefening van 
sport en zeker niet uitsluitend voor leszwemmen. Om die reden is op deze accommodatie de CTB 
richtlijn onverkort van toepassing. 

Vraag Antwoord
1. Welke pogingen heeft het college 

reeds ondernomen om zwemles 
toegankelijk te houden voor alle 
kinderen in Alblasserdam, ook 
wanneer hun ouders/begeleiders niet 
in het bezit zijn van een geldige QR-
code?

Naar aanleiding van signalen vanuit de 
samenleving is contact gezocht met het 
bestuur van de BSSA om na te gaan welke 
mogelijkheden er zijn om zonder de landelijke 
richtlijnen te doorkruisen, toegang zonder CTB 
mogelijk te maken. Na onderzoek is duidelijk 
geworden dat dit niet mogelijk is.

2. Welke mogelijkheden heeft het college 
om (nogmaals) met het bestuur van 
zwembad Blokweer (BSSA) in gesprek 
te gaan om hen ontheffing te verlenen 
om de QR-code te controleren bij 
begeleiders van kinderen die zwemles 
volgen?

Elke aanpassing in de landelijke richtlijnen die 
mogelijkheden tot verruiming biedt zal met het 
bestuur van BSSA worden besproken en 
worden getoetst aan de uitvoerbaarheid door 
de organisatie van het sportcentrum.

3. Is de burgemeester bereid dit Ja 



onderwerp als knelpunt in het huidige 
corona-beleid aan te kaarten binnen 
het veiligheidsberaad van de 
Veiligheids Regio Zuid Holland Zuid en 
in dat verband te bezien hoe dit risico 
van zwemveiligheid kan worden 
vermeden? Meerdere gemeenten in 
onze regio ervaren tenslotte 
soortgelijke problematiek.
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