
Rotterdam, 12 oktober 2021. 21bb012531

Onderwerp:
Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS)
over 'Zwemmen of verzuipen'.

Portefeuillehouder: A. Aboutaleb

Aan de Gemeenteraad.

Op 30 juli 2021 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schriftelijke vragen over
'Zwemmen of verzuipen'. (21bb010378)

Inleidend wordt gesteld:
"Rotterdam Swim, voorheen Rondje Noordereiland beleeft dit jaar haar 15de editie. Maar
of dat ook zal gaan plaatsvinden is nog maar de vraag. De organisatie wordt geplaagd
door corona, tegenvallende subsidies en een gemeente die het gebeuren op heeft
geblazen tot ene groot evenement met daarbij behorende gepeperde rekening. Een
mooi sportevenement dreigt zo kopje onder te gaan.

De organisatie groeide langzaam van 12 deelnemers in 2008 naar 150 in 2011. Er
werden goede doelen gesteund en bijgedragen aan een levendig en gevarieerd
sportklimaat in Rotterdam. De mensen die mee hebben gezwommen, van de kant
aangemoedigd en begeleid hebben of gewoon geïnteresseerd waren hebben de
activiteit altijd zeer gewaardeerd.

Het bevreemd 50PLUS Rotterdam daarom ook dat de gemeente de organisatie door
haar eisen de nek dreigt om te draaien".

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Waarom is de aanvullende eis ter gelegenheid van 5 jaar Rotterdam Swim niet
weer afgezwakt?

Antwoord:
De veiligheidseisen zijn gelijk gebleven aan die van voorgaande jaren. Om de veiligheid
van de deelnemers te waarborgen geldt sinds 2005 de voorwaarde dat zwemmers bij
problemen direct uit het water worden gehaald en dat er voldoende plek is op de
reddingsboten voor alle deelnemers mocht dat nodig zijn, vanwege de risico's die het
zwemmen op deze specifieke locatie met zich meebrengen. Per deelnemer moet één
plek zijn op een reddingsboot. Stichting Aquarius, de organisatie van Rotterdam Swim, is
op de hoogte van deze voorwaarde.
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Tevens wordt gesteld:
"In de eerste 4 jaar werd het deelnemersveld afgestemd op het aantal trappen en mocht
de Rotterdam Swim elk jaar geleidelijk groeien van 12 in 2008, 50 in 2009, 100 in 2010
en 150 in 2011. Waarna er in 2012 de aanvullende eis van 1 goedgekeurde zitplaats op
een gecertificeerde reddingsboot met gediplomeerd personeel is gekomen en hoe

verhoudtzichdattotandereopenwaterzwemevenementeninRotterdamel
daarbuiten."

Vraag 2:
Waarom is er geen enkele dienst die een subsidie wil verstrekken voor deze
traditie waarbij deelnemers van jong tot oud in hartje Rotterdam op stilstaand
water een toertocht kunnen zwemmen van 3 km rond het Noordereiland in hartje
Rotterdam?

Antwoord:
De organisatie van Rotterdam Swim heeft op 16 augustus een subsidieaanvraag
ingediend bij het gemeentelijke programma 'Rivieroevers'. De subsidieaanvraag is
momenteel in behandeling. Het voornemen is om de subsidie te verstrekken.

Vraag 3:
Waarom is de Rotterdam Swim voor het eerst in haar 14-jarig bestaan aangemerkt
als B-Evenement?

Antwoord:
De Nieuwe Maas wordt als doorgaande vaarroute voor de scheepvaart druk bevaren
door zowel beroeps- als recreatievaart waarbij we de trend zien dat het steeds drukker
wordt op het water en we mede daardoor de risico's voor de deelnemers aan dit
evenement en de scheepvaart hoog inschatten. Onder andere door de toename van
deze drukte en de ervaringsgegevens die we hebben, is besloten dit evenement vanaf
2019 te classificeren als een B evenement.

Het zwemevenement heeft op 29 augustus plaatsgevonden. In totaal hebben 30
deelnemers meegedaan aan het evenement.

Tot slot wordt gesteld:
"De kosten voor een 8-evenement bedragen€ 2.035,- dat is bijna een
verveertienvoudiging van de leges die Stichting Aquarius in het verleden betaalden.
Terwijl men niet meer deelnemers mag laten starten. Door alle extra kosten moet de
deelname aan dit zwemfestijn € 80 per deelnemer gaan kosten wat het voor de man met
de kleine beurs onbereikbaar maakt.
Omdat de volgende editie van Rotterdam Swim op zondag 29 augustus moet plaats
vinden hopen we op en spoedige reactie en beter nog een bijdrage aan de activiteit dan
wel het schrappen van de kwalificatie 8-evenement."
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Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,
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