
 

 
 

 

 

Aan de (wnd.) voorzitter van de Gemeenteraad 

van de gemeente Papendrecht 

T.a.v. mevrouw Annemiek Jetten 

Markt 22, 3351 PB Papendrecht 

 

 

Papendrecht maandag 16 mei 2022 

Onderwerp Toegangsregistratie personen bij het zwembad / sportcentrum Papendrecht 

 

 

Geachte mevrouw Jetten, 

 

Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde bij u 

ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het College alsook om deze 

ter kennis te brengen van de overige leden van de Gemeenteraad. 

 

Gisteren was het nog mogelijk een toegangskaartje te kopen voor het (buiten) zwembad zonder 

verplichte persoonlijke identificatie aan de balie van het zwembad. Maar de baliemedewerker 

vertelde mij dat dat vanaf vandaag verleden tijd is. Voortaan zou iedereen zich online dienen aan te 

melden (via de website van het Sportcentrum) om een kaartje te reserveren om te gaan zwemmen. 

 

Persoonlijk vind ik dit een maatregel die veel te ver gaat. In tijden van Covid-19 was dit nog enigszins 

uitlegbaar en verdedigbaar in verband met de geldende regels voor maximum toelating van het 

aantal personen in een overdekte inrichting bij onderling afstand houden. Maar nu Covid-19 niet 

meer speelt lijkt dit een overbodige, drempelverhogende, en vanuit privacy oogmerk ongewenste 

maatregel te zijn. Hierover heb ik dan ook enkele vragen aan het College. 

 

1. Is het College op de hoogte van de verplichte persoonsregistratie bij het reserveren van een 

toegangskaartje voor het zwembad? 

2. Wat is de mening van het College over de verplichte persoonsregistratie bij het reserveren van 

een toegangskaartje voor het zwembad? 

3. Hoe lang worden de persoonsgegevens door het zwembad/ het sportcentrum bewaard? 

4. Waarvoor (bedoeld is met welk doel?) worden de persoonsgegevens van mensen die gaan 

zwemmen in het zwembad/ het sportcentrum bewaard? 

5. Is deze praktijk verenigbaar met de richtlijnen van het landelijk geldende privacy beleid? 



 

6. De gemeente is eigenaar van het sportcentrum (waar het zwembad deel van uit maakt) en is de 

gemeente zelf ook voorstander van de verplichte persoonsregistratie bij het reserveren van een 

toegangskaartje voor het zwembad? 

7. Geldt deze maatregel eventueel ook voor andere gemeentelijke organisaties? 

Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel? Graag nadere motiveren. 

8. De baliemedewerker antwoordde mij gisteren op mijn vraag waarom deze maatregel was 

ingesteld dat deze maatregel te maken zou hebben met de bestrijding van vandalisme/agressie 

en dat soort zaken. Klopt dit? Graag nader motiveren. 

9. Is het College van mening dat persoonsregistratie van mensen die willen gaan zwemmen een 

effectief middel is om de bestrijding van vandalisme/agressie en dat soort zaken tegen te gaan? 

Graag nader motiveren. 

10. Waarom is deze maatregel niet eerst in de gemeenteraad besproken, zodat de gemeenteraad 

zich eerst hierover van tevoren had kunnen uitspreken? 

11. Is het College van zins de organisatie van het sportcentrum (het zwembad) bij nader inzien 

opdracht te geven deze maatregel in te trekken? 

Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel? Graag nader motiveren. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor een volledige en tijdige beantwoording van de bovenstaande vragen.  

 

Namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht, 

Met vriendelijke groet, 

Hoogachtend, 

 

Ruud Lammers 

Fractievoorzitter. 


