
	  	  	  	   	  
	  
MOTIE OP GROND VAN ARTIKEL 42 REGLEMENT VAN ORDE 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op 28 mei 
2015, 
Gelezen: 

- Het planvoorstel van Vitaal 85, v/h Stichting FreeWheel i.o. 
Constaterende dat; 

- De gemeenteraad de doelstelling van Vitaal 85 steunt, echter verschilt 
van mening over de wijze van de uitvoering; 

- De initiatiefgroepen Vitaal op Weg en Vitaal 85 hun krachten kunnen 
en willen bundelen en hun initiatieven in elkaar willen schuiven 
teneinde tot een breed gezonde leefstijlprogramma voor vitale 
inwoners van 0 tot 100 jaar in de gemeente Oude IJsselstreek te 
kunnen komen; 

- Het onderzoek van Synarchis de businesscase van Vitaal 85 op 
onderdelen nog te weinig onderbouwd beoordeelt; 

- Het onderzoek van Synarchis de initiatiefnemers adviseert na verdere 
uitwerking van de plannen en verbeteringen op onderdelen 
gesprekken aan te gaan met bijvoorbeeld fondsen, zorgverzekeraars 
en het bedrijfsleven en eventuele subsidieaanvragen te doen; 

- De initiatiefnemers van Vitaal op Weg en Vitaal 85 daar enige tijd voor 
nodig hebben; 

 
Draagt het College van Burgemeester en Wethouders op: 

- De initiatiefnemers een jaar de tijd te geven om een onderzoek te 
verrichten naar de mogelijkheden om: 
1. Door Vitaal 85 bedachte functies voor zwembad De Blenk uit te 

plaatsen naar andere plaatsen binnen de gemeente; 
2. Door Vitaal op Weg bedachte functies buiten zwembad De Blenk in 

te plaatsen binnen genoemd zwembad; 
3. Onder 1 en 2 genoemde punten in praktijk te brengen; 

- Teneinde tot een breed initiatief te komen dat zorg draagt voor vitale 
inwoners van 0 tot 100 jaar binnen de gemeente Oude IJsselstreek in 
zowel zwembad De Blenk als daarbuiten, gedurende maximaal één 
jaar het zwembad ter beschikking te stellen aan de initiatiefnemers. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ulft, 28 mei 2015, 
Namens SP Oude IJsselstreek  Namens PvdA Oude IJsselstreek 
 
 
…………………………………..  ……………………………………… 
Heini Peters     Gijs van de Beek 


