Dank u Voorzitter.
Als we hebben over het zwembad, dan horen we het vooral te hebben over de vraag:
Welke soort stad willen we zijn?
Zijn we een stad die goed wil zorgen voor al haar inwoners, of hebben we een voorkeur
voor bepaalde bevolkingsgroepen? Richten we ons vooral op het aantrekken van
bedrijven en talenten? Of willen een fijne plek zijn om te wonen voor iedereen? Staan we
voor gelijkheid of werken we (mogelijk onbedoeld) meer ongelijkheid in de hand als er
steeds meer bezuiniging plaatsvind op onze gemeenschappelijke & sociale
voorzieningen.
De G40 heeft in sept 2019 aan de alarmbel getrokken richting het rijk, veel grotere
steden voornamelijk buiten de randstad kampen met grote tekorten. In Leeuwarden,
Nijmegen, Enschede, Groningen en Breda vallen de hardste klappen. Ze hebben er veel
taken bij gekregen, maar te weinig geld om dit goed uit te voeren. Het gevolg: Flinke
bezuinigen op zwembaden, bibliotheken, sportvoorzieningen, muzieklessen, onderhoud
van de openbare ruimte, welzijn in de wijken. En dit terwijl er op Rijksniveau meer dan
10 miljard euro overblijf.
Als je het kabinet zou kunnen zien als ouders en de gemeenten als haar kinderen, dan
zou je graag wensen dat er meer zorg en aandacht naar de kinderen uit mag gaan.
Je kan je vervolgens afvragen, moeten deze kinderen zich netjes blijven gedragen ten
koste van hun eigen ontwikkeling of is het mogelijk wijs om aan goede zelfzorg te doen
en meer in opstand te komen. Daarbij kun je dan gelijk beter zorgen voor je eigen
kinderen, de inwoners van je eigen stad. De kleinkinderen van het kabinet in dit verhaal.
Mogelijk worden de ouders iets later “wakker” en zijn zowel je eigen kinderen als je
ouders je later dankbaar voor zelfstandig, wijs en met lef te denken & handelen.
Dus mogelijk mag/moet de weerstandsratio naar beneden ipv teveel bezuinigen.
Hiermee geef je een duidelijk signaal aan het Rijk en stop je met de roofbouw binnen je
eigen gemeente.
GroenLinks vindt eerlijk delen, gelijke kansen en duurzaamheid erg belangrijk.
Deze punten, deze waarden, kun je niet een tijdje negeren. Je kunt niet zeggen, ach... als
er tijd en ruimte voor is dan pakken we ze op. Want dan zeg je eigenlijk: deze waarden
vinden we eigenlijk niet zo heel belangrijk.

Zwemmen en met namen vrij (recreatief) zwemmen draagt voor ons idee veel bij aan
eerlijk delen en gelijke kansen. En dat sentiment lijkt ook te leven bij onze inwoners, zie
alleen al de reacties op sociale media.
En wist u: In het landelijk rapport Zo sport Nederland (van het NOC*NSF) over
sportdeelname blijkt dat zwemmen op plek drie staat. Fitness en wandelen staan
daarboven. Dus zwemmen komt voor voetbal, tennis, voetbal, hardlopen.

