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Aan
mevrouw K. Kruger
van fractie GroenLinks

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 21 juni 2022
Ons kenmerk 2022-0099401
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake openingstijden openbare toiletten bij 

het spartelbadje in het Wantijpark

Geachte mevrouw Kruger,

Bij brief van 15 mei 2022, bij ons ingekomen op 17 mei 2022, heeft u op grond van
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie GroenLinks vragen gesteld over de openingstijden openbare toiletten bij het
spartelbadje in het Wantijpark.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Bent u het met ons eens dat het park, waar zoveel mensen dagelijks 
komen, gastvrij hoort te zijn en een openbaar toilet dan onontbeerlijk 
is.

Antwoord Wij zijn het met u eens dat een park gastvrij moet zijn. Naar de 
mening van het college is voldoende voorzien in toiletgelegenheden in
het Wantijpark. Zo is er voor gekozen om een openbaar toilet toe te 
voegen bij het spartelbadje. Bezoekers van het Wantijpark kunnen 
bovendien tegen een geringe vergoeding tijdens openingstijden 
terecht bij het Wantijpaviljoen. Daar wordt goed gebruik van gemaakt.

Uitgangspunt is dat het toiletgebouw bij het spartelbadje open is bij 
openstelling van dat spartelbadje. Een toiletgebouw in relatie met het 
spartelbadje was ook het advies van de GGD om in te stemmen met 
een nieuw badje. Het toiletgebouw is dus onderdeel van het 
spartelbadje en verder niet voor openbaar gebruik het jaar rond. Het 
toilet wordt daarom alleen tijdens openingstijden van het spartelbad 
opengesteld. Met name om vandalisme en ander oneigenlijk gebruik 
te voorkomen. 

Om die reden wordt ook het water 's avonds uit het badje gepompt. 
Verder zit er in het toiletgebouw geen verwarming. Aftappen van het 
water in de winter is dan een vereiste, waardoor men het toilet dan 
niet kan gebruiken.

Vraag 2. Zo ja, wat is dan de reden dat de openingstijden alleen gedurende de 
openingstijden van het badje zijn?

Antwoord Zie de het antwoord op vraag 1.
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Vraag 3. Wat zijn de kosten van de openstelling van het openbaar toilet 
gedurende een beperkte openstelling en wat zijn de kosten van een 
volledige openstelling.

Antwoord Berekening kosten arbeid spartelbadje Wantijpark (prijspeil 2022):
beperkte 
openstelling frequentie prijs per x aantal x totaal

aanvangsbeurt 1 € 54,48 1 € 54,48
weekend 15 € 46,56 3 € 2.095,20
werkdagen 50 € 26,03 3 € 3.904,50
totaal per jaar 66 € 6.054,18

jaarrond frequentie prijs per x totaal
aanvangsbeurt 0 € 54,48 0 € -
weekend 104 € 46,56 3 € 14.526,72
werkdagen 251 € 26,03 3 € 19.600,59
totaal 365 € 34.127,31

In deze kostenstaat zijn een aantal posten voor het jaarrond 
openstellen van de toiletten nog niet meegerekend. Deze zijn nog niet
geraamd of geïndiceerd. Hieronder vallen onder andere:
- Aanleg elektrische verwarming (circa € 12.000,-).
- Stroomkosten verwarming.
- Aanvullende toezicht en handhaving/plaatsing bewakingscamera.
- Reparatiekosten bij vandalisme/schoonmaakkosten bij excessen.
- Vervanging type sloten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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