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>>> 
>>> De fractie van Stem-Lokaal is verrast door de publicatie in het Albrandswaards Dagblad van dinsdag 14  
 Maart 2018, hierin hebben we kunnen lezen dat het college een besluit heeft genomen inzake de  
 exploitatie van het binnen zwembad. En wordt wethouder Rombout nadrukkelijk geciteerd. 
>>> Dit terwijl er in het raadsbesluit is opgenomen dat het college de raad op de hoogte zou houden m.b.t de  
 ontwikkeling van exploitatie van het zwembad, wij zijn van mening dat dit niet via de pers dient te  
 gebeuren! 
>>> Niet alleen de fractie Stem-Lokaal is hierdoor verrast, ook zijn wij al aangesproken door vrijwilligers  
 van het zwembad, welke eerder een belofte hebben gekregen om op de hoogte te worden gehouden  
 m.b.t. de ontwikkelingen . 
>>>  
>>> De vragen die Stem-Lokaal aan het college stellen zijn: 
>>>  
>>> 1.   Hoe verklaart het college dat het Albrandswaards dagblad 24 uur eerder op de hoogte was over de  
 ontwikkelingen betreffende de exploitatie van het zwembad dan de gemeenteraad? 
>>> 2.   Kan het college verklaren welke rol wethouder Rombout hierin heeft gespeeld? 
>>> 3.   Is het college het met ons eens dat dit niet in overeenstemming is met het raadsbesluit uit november  
 2017 (en dan met name het op de hoogte houden van de raad over de ontwikkelingen)? 
>>> 4.   Is het college het met ons eens dat deze manier van communiceren van het college en wethouder  
 Rombout in het bijzonder niet past bij een transparante relatie tussen het college en raad? 
>>> 5.   Hoe gaat wethouder Rombout deze fout rechtzetten en voorkomen dat dit in de toekomst niet nog een  
 keer gebeurd? 
>>> 6. Hoe denkt wethouder Rombout over de schijn van belangenverstrengeling die dit teweeg brengt? 

Aangezien de initiator van de burgercooperatie Bert Euser, oud wethouder van de EVA is. 
>>> 7. Kan het college ons vertellen welke personen er in de beoordelingscommissie zitting hebben gehad ? 
>>> 8. Wordt het advies van deze commissie nog met de raad gedeeld? 
>>> 9. Heeft Sammy’s zwemschool al gereageerd op het besluit van het college? 
>>> 10. Wat is/wordt de status van de medewerkers van het zwembad? 
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