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Mededelingen 

Er is medegedeeld dat Recreatiecentrum Slootermeer heeft laten weten dat zij, voor hen 
moverende redenen, geen mogelijkheden zien om op korte termijn de financiering van 
een zwemvoorziening op de locatie van het Recreatiecentrum te realiseren. 
 
De procedure rondom de aanbesteding en besluitvorming is toegelicht door de 
portefeuillehouder. Het college is bevoegd om te gunnen aan de winnaar van de 
aanbesteding of om in het geheel niet te gunnen. Portefeuillehouder Van Balveren heeft 
toegezegd, voor definitieve gunning, te klanken met de raad. Het college blijft het 
bevoegde orgaan om over te gaan tot gunnen aan de winnaar of om in het geheel niet te 
gunnen. 
 
Conclusies 

Er is tijdens de raadsrotonde voldoende informatie gedeeld. Alle gestelde vragen zijn 
beantwoord, waar mogelijk door de portefeuillehouder. Bureau Andres c.s. was aanwezig 
voor beantwoording van vragen betreffende de aanbestedingsdocumenten. 
Er zijn geen verdere conclusies getrokken, behalve dat dit in de raadsvergadering van 19 
september plaatsvindt. 
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Agendapunt is geannuleerd 

 
De voetbalverenigingen hebben - middels een afvaardiging - laten weten dat zij meer 
draagvlak willen creëren en nog nader overleg willen voeren met de Gemeente om nog 
meer maatwerk te bewerkstelligen. 
Het college verzocht het voorstel van de rotonde- en raadsagenda af te halen en te 
agenderen voor de raadsrotonde en raadsvergadering van oktober. 
De rotondevoorzitter heeft voorgesteld, naar aanleiding van het verzoek van het college 
(en het daar achter liggende verzoek van de verenigingen), het onderwerp nu niet op de 
rotonde te behandelen. Tijdens de raadsrotonde is geconcludeerd dat de fracties hiermee 
in kunnen stemmen.  
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Door D66 en PvdA zijn enkele verhelderingsvragen gesteld. Alle partijen kunnen zich 
vinden in de voorgestelde aanpassing van de Welstandsnota.   
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Raadsbrede steun voor voorstel. Afspraak om ruim voor de raadsbehandeling antwoord 
aan de raad te geven op de vraag of de vrijstelling ook geldt voor andere bedrijven dan 
winkels (artikel 2, lid 2 van de Winkeltijdenwet). 
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Verzoek is om nog openstaande vragen te beantwoorden d.m.v. een memo aan de raad 
(voor 19/9). Betreft een toelichting op de instroom en uitstroomcijfers over 2012, zodat 
duidelijk is hoe de genoemde cijfers met elkaar in verband staan, duidelijkheid ten 
aanzien van de status van de  iau-aanvraag van Aalten en uitleg ten aanzien van de wijze 
waarop met fraudebestrijding wordt omgegaan en de behaalde resultaten daarvan.  
Van vragen die in april gesteld zijn, is de beantwoording niet beschikbaar bij de 
raadsinformatie, verzocht is om deze eveneens beschikbaar te stellen aan de raad. 
De betreffende stukken kunt u raadplegen via de button Vragen art. 47 van de raadsapp 
(RG2013-11 en 12 ) 

 


