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Besluitenlijst 
 

Van de vergadering van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 05-07-2012 in de Drufabriek te Ulft. 

 
Aanwezig: J.P.M. Alberse, burgemeester 
 J. van Urk, griffier 
 Mw. A.A.F.J. Aalbers-van Ham, CDA 
 F.G.M. Aaldering, Lokaal Belang GVS 
 H. Bruins, VVD 
 H. Canter Cremers, fractievoorzitter D66 
 G.T. Colenbrander, Lokaal Belang GVS  
 Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA  
 J.H.M. Finkenflügel, fractievoorzitter Lokaal Belang GVS 
 H.A.M. van Groningen, PvdA 

 G.W.M. Hakvoort, CDA 
E.H. Heldoorn, D66 

 H.J. Hengeveld, Lokaal Belang GVS  
 M. Hettinga, CDA 
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang GVS  

 L.G. Kuster, Lokaal Belang GVS  
 Mw. A.P.F.M. van der Meer-Schepers, D66 
 A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA 
 H.J.T. Schenning, PvdA 
 Mw. S. Schoppers, PvdA 
 Mw. G. Siner-Sir, Lokaal Belang GVS 
 B.W.J. Steentjes, CDA (komt later) 

M. Tekinerdogan, CDA  
 Mw. M.G.H. Verwaaijen-Roosendaal, Lokaal Belang GVS 

  G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang GVS 
 
Voorts aanwezig: Wethouder G.A. van Balveren, Lokaal Belang GVS 

 Wethouder J.W. Haverdil, PvdA  
 Wethouder mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD 
  
Met kennisgeving afwezig:  
 Ö. Delioglu, PvdA 
 J.M.H.W. Sluiter, fractievoorzitter VVD 
  G. Vossers, Lokaal Belang GVS 
  P. van de Wardt, fractievoorzitter CDA 
 Wethouder W.E.N. Rijnsaardt, Lokaal Belang GVS 
  
 
 
Opening om 20:00 uur 
 
 
Bundelnr. 27 Besluitvorming zwembaden. Uitgangspunt is het leefbaar houden van onze 
gemeente en een voorzieningenniveau van hoge kwaliteit. Dat kan mede bereikt worden 
door op de gemeentelijke uitgaven voor de zwembaden in het kader van zero based 
budgeting structureel € 600.000,- te bezuinigen  
De gemeenteraad was voorgesteld: 
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1. De doelgroepen die we thans met onze zwembaden bereiken te blijven bedienen. 
Waarbij onderzocht wordt in hoeverre het zwembad naast lokaal, ook een regionale 
functie kan bekleden; 

2. Er wordt een nieuw zwembad gerealiseerd; 
3. Drie zwembaden worden gesloten. Indien een marktpartij een of meerdere bestaande 

zwembaden wil overnemen om te exploiteren wordt dit nader uitgewerkt met als doel 
volledige overdracht; 

4. Marktpartijen worden benaderd om het nieuwe zwembad te realiseren op basis van door 
uw raad vastgestelde kaders (eventueel in combinatie met bestaande 
sportaccommodaties); 

5. In december 2012 informeert het college uw raad over het plan dat door het college 
binnen de door u gestelde kaders is ontwikkeld; 

6. Kennis te nemen van de analyse ZBB zwembaden; 
7. In te stemmen met het procesplan; 
8. In te stemmen met € 600.000 structureel bezuinigen op de gemeentelijke uitgaven voor 

zwembaden. 
Besluit raad: 
De gemeenteraad heeft met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen het raadsvoorstel 
geamendeerd. Het amendement is ingediend door A. Aalbers-van Ham, J.H.M. Finkenflügel, 
A.H.M. Menke en H. Bruins. Het raadsbesluit luidt: 
 
De gemeenteraad heeft besloten om de voorgestelde beslissing als volgt aan te passen: 
1. Herbevestigen van de structurele bezuiniging van € 600.000 op de gemeentelijke 
 uitgaven voor de zwemvoorzieningen. 
2. Kennis nemen van de analyse ZBB Zwembaden. 
3. De volgende uitgangspunten vaststellen en onderzoeken: 
 a. de doelgroepen die we thans met onze zwembaden bereiken blijven we bedienen; 
 b. streven naar een regionale afspraak over zwemvoorzieningen; 
 c.  de gemeente exploiteert geen zwemvoorzieningen meer in eigen beheer. 
4. De onderzoeksopdracht voor de uitvoering toetsen bij de gemeenteraad, 
 belangenverenigingen en zwem(sport)verenigingen. 
5. De gemeenteraad steeds informeren over de voortgang van het onderzoek en 
 raadplegen bij onomkeerbare stappen. 
 
Aldus besloten. 
 
 
Bundelnr. ongenummerd. Mededelingen en stukken van het college in het kader van 
de actieve informatieplicht 
■ geen mededelingen;  
■ stukken voor kennisgeving aangenomen. 
 
Bundelnr. Ongenummerd. Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe 
vertegenwoordigingen 
Besluit raad: 
■ voor kennisgeving aangenomen 
 
Bundelnr.ongenummers Ingekomen Stukken 
Besluit raad: 
■ conform voorstellen 
■ vastgesteld 
  
Bundelnr. Ongenummerd. Vragenhalfuur 
■ geen vragen 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering. 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 30 augustus 2012. 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse  
 
 


