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Schriftelijke vraag van raadslid Ilse Bats: Personeelstekort Sinbad deze zomer? 

lndiener(s) 
Ilse Bats (Vooruit); 

Gericht aan 
Peter Buysrogge; 

Bondige toelichting 
"Van horen zeggen", want ik ben zelf niet in het zwembad geweest deze zomer, hoor ik dat het 
Sinbad kampte met personeelstekorten. · 
1.Het zwembad zou soms gesloten geweest zijn wegens een gebrek aan redders. 
2. De toegang zou soms gratis geweest zijn omdat er niemand aan de kassa zat? 
Ik schrijf alles in voorwaardelijke wijze omdat ik graag via deze weg verifieer of wat gezegd 
wordt juist is. 
Net voor de zomer vroeg ik op de commissie of er nog werk werd gemaakt van vervanging en 
aanvulling van personeel in het Sinbad. De schepen verzekerde me dat de oproep reeds was 
gebeurd. Heeft deze oproep geleid tot uitbreiding van het Sinbad-tearri? 
Welke acties zullen nog ondernomen worden om personeel in de toekomstte waarborgen? 
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bijlagên

schriftel,ijke vraag m.b.t. personeelstekort Sinbad deZe zomer

Geacht raads[id

Wij ontvingen uw vraag met betrekking tot het personeetstekort in Sinbad deze zomer.
Hierbij een bondige toelichting:

Sinbad was geslotcn in ?ugustus op 5 momenten:

maandag 9/8 van 6.50 uur tot 14.00 uur (open om 14:00 uur)

. , dondgrdàg t8/8 van 15.00 uur rot 21.00, uur

,: . maanda g 22/8 van 14.30 uur tot 19.30 uur'

r donderdag 25/B van 14.i0 uur tbt 21.00 uur .

o maanda g 29/8 van 14.30 uur tot !9.30 uur (geen waterpoto gereserveerd).

Op 2,9/8 na werden deze stuitingen in Sinbad zelf en op website aangekondigd op voorhand.
Maandag 29/8 was een geval van heirkracht: een vervangende redder kon in extremis niet
komen waardoor êrr oflvêrwêcht een redderstekort was.

De toegang is één keer door een redder als gratis aangekondigd omdat er niemand aanwezig
was in de kassa. Dit gebeurde zonder toesternming door het bestuur, en betrokken redder wárd
hier later o? aangesproken, dat dit niet kan gebeuren op initiatief van het personeel.

Momenteet werkèn wij aan een actieplan om de operationaliteit van de dienstverlening voor de
komende periode te kunnen garanderen. Eén van de acties is om zo snel ats mogelijk o-ns team
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van redders dan te vuLlen. Daartoe zaI een aanwervingsexamen uitgeschreven worden. De

datum hiervàn Ligt nog niet vast, vermits wij die wiLLen afstemmen op de eerstvolgende

opteiding van niàuwe-redders in Gent einde dit iaar. ondertussen worden zovêel ats mogetijk

redders in bijberoep ingezet, topende Gontracten hiervan via verkorte procedure worden zo veel

al.s mogeLijk tot de max'imale duur verlengd. ook jobstudenten-redders zijn meer beschikbaar in

de komendc Periode.

Aan.de scholen wordt gevraagd om effectief ook toezichters te voot'zien, ats assistentie voor de

;J;ri;; ieddeís. Deie atspiaken ziin niet nieuw, bestaan a[ langer; maar worden nu actiever

opgevotEd. Het toezichthouden, onder de Leiding van aanwezige redders, is een wqtteLiike

regeling van Vlarem ll, en wordt streng gemonitord'

Met de ctubs wordt de afspraak gemaakt dat zij in de Loop van de week voorafgaand aan de

betrokken datum worden verwitÍgd wanneer el problemen zouden zijn' Clubs.kunnen narnen

van redders doorgeven aan Sinbad; zodat deze kunnen worden opgenomen in de pool van

redders'in bijberoep'en zo in de toekomst kunnen worden ingezet.

Met hoogachting

Johan Verhulst
A[gemeen directeur

Peter
schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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