
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN, volgnummer: 1
13ini01208

1 Onderwerp: Besluitvorming toekomst zwembaden

2 Voor welke
raadscyclus:

Raadsrotonde 12 september en raadsvergadering 19 september

Alleen op Raadsrotonde

Via raadsrotonde in raadsvergadering

Rechtstreeks in raadsvergadering

3 Welke agendering
wordt voorgesteld:

Raadsbijeenkomst op locatie

Open gesprek

Informatieve beraadslaging

Oriënterende beraadslaging

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming

4 Welke behandeling
wordt gevraagd:

Besluitvorming

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)
5 Bij behandeling op
raadsrotonde of op
locatie, verwacht u
behoefte aan: Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

Inleiding door portefeuillehouder OIJ

Inleiding door ambtenaar OIJ, naam: .......................................................

Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................

Inleiding door externe partner, naam: ......................................................

6 Bij behandeling op
raadsrotonde of op
locatie, is er behoefte
aan:

Toelichting en reactie aan tafel door externe adviseurs/partners,

namen: .....................................................................................................

Korte toetsing (kwartier)

Half uur

Drie kwartier

Vijf kwartier

7 Bij behandeling op
raadsrotonde of op
locatie, hoeveel
behandeltijd is naar
schatting nodig:

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)
8 Samenvatting van
de hoofdpunten voor
beraadslaging resp.
besluitvorming:

De raad wordt voorgesteld om in stemmen met de aanbestedingsbestekken en
de aanbestedingen van Van Pallandt en De Paasberg in gang te zetten. Parallel
aan de aanbesteding krijgt Recreatiecentrum Slootermeer de gelegenheid om
zijn plan uit te werken tot een definitief plan. Daarnaast wordt de raad
voorgesteld om de toekomst van zwembad De Blenk buiten de
zwembaddiscussie te plaatsen en om Stichting Freewheel i.o. de gelegenheid te
bieden haar plan voor locatie zwembad De Blenk verder te ontwikkelen, zodat dit
plan meegenomen kan worden in de afweging voor de toekomst van locatie
zwembad De Blenk.

9 Algemeen te
ontsluiten stukken via
website en
RaadsApp:

- bestuurlijke samenvatting (4 pagina’s)
- stroomschema planning (1 pagina)

10 Achterliggende
stukken, te ontsluiten
via interne deel

- plan Stichting Freewheel i.o. (14 pagina’s)



RaadsApp:

11 Geheime stukken,
ingevolge Wob alleen
ter inzage op de
raadsgriffie:

- aanbestedingsbestek De Paasberg (69 pagina’s) inclusief programma van
eisen (57 pagina’s)
- aanbestedingsbestek Van Pallandt (55 pagina’s)
- plan Recreatiecentrum Slootermeer (17 pagina’s)

12 Welke burgers,
bedrijven,
organisaties krijgen
bericht van
raadsbehandeling
door de behandelend
ambtenaar en met
welk doel?

- deelnemers marktconsultatie
- belangenverenigingen Oude IJsselstreek

13 Portefeuillehouder: G.A. van Balveren

14 Behandelend
ambtenaar,
beschikbaar voor
informatie vooraf:

M. Ligtenbarg
(0315) 292 431
m.ligtenbarg@oude-ijsselstreek.nl

15 Bij behandeling op
raadsrotonde of
locatie, door wie
wordt de
portefeuillehouder
ambtelijk
ondersteund?

M. Ligtenbarg en M. Roelvink
(tevens aanwezig bij raadsrotonde: A. Andres en G. Koppert van Andres c.s.)

16 Opmerkingen
raadspresidium:

17 Opmerkingen
raadsgriffie:

mailto:ligtenbarg@oude-ijsselstreek.nl

