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Presentatie Andres c.s. (zie raadsinformatiesysteem bij 24 juni 2013) 

In de presentatie werd aandacht gegeven aan:  
    - De gevolgde procedure van de marktconsultatie. 
    - De belangrijkste en opvallendste resultaten van de marktconsultatie 
    - Korte verwoording van de beschreven businescases / oplossingsrichtingen 
  
Verwoording afweging en collegebesluit n.a.v. de marktconsultatie door Mario Roelvink. 
 
Insprekers: (inspreekteksten zie raadsinformatiesysteem bij 24 juni 2013) 

1. Jos Sewalt, voorzitter Zwemvereniging De Gendten 
2. Miep Leneman, namens de werkgroep behoudt van Pallandtbad 
3. Herman Wielens, namens de Stichting Freewheel in oprichting en de KBO 

afdeling Ulft 
4. Els Bakker namens de stuurgroep De Paasberg 

 
Alle raadsfracties willen: 
-  een zo groot mogelijke maatschappelijke oplossing; 
-  dat het college begin september (niet pas in november maar zo spoedig mogelijk) aan 

de raad het bestek voorlegt voor de aanbesteding van zowel De Paasberg als Van 
Pallandt; 

-  dat het college daarbij voorlegt wat het initiatief recreatieondernemer en initiatief 
Stichting Freewheel i.o. hebben opgeleverd, uiteraard getoetst aan het maatschappelijk 
kader, zodat de raad op dat moment kan beoordelen of de bestekken aanpassingen 
behoeven, in geval de andere initiatieven de moeite waard zijn om in te passen; 

-  de 2 (thans niet uitgewerkte) initiatieven in september in de overwegingen meenemen, 
zowel van de recreatieondernemer als het initiatief van een experimenteel preventief 
gezondheidscentrum, het Vitaal-85 Trefcentrum; 

-  afzien van raadsbehandeling op 11 juli 2013 (raadsvoorstel 13int00446); 
-  in de raadsvergadering van 4 juli 2013 kennis nemen van het rapport „Resultaten 

marktconsultatie zwembaden‟ (stuk 13ini01209)  en de te doorlopen stappen in de 
komende periode zoals omschreven in het raadsvoorstel (13int00446). 

 
Het college is blij met bovenstaande en wil: 
-  ook werken aan een zo groot mogelijke maatschappelijke oplossing  binnen het 

financiële kader; 
-  bestekken uitwerken voor een zwemvoorziening op  De Paasberg en zwembad Van 

Pallandt; 
-  zich in september uitspreken hoe om te gaan met de dan bekende uitwerkingen van de 

initiatieven en wensen van de recreatieondernemer en het Vitaal-85 Trefcentrum van St. 
Freewheel i.o. en dat ter besluitvorming voorleggen aan de raad.  

-  geen onomkeerbare besluiten nemen zonder de raad te betrekken. 
 
Conclusie  
-  er worden nu geen onomkeerbare beslissingen genomen; 
-  de geplande raadsvergadering van 11 juli gaat niet door; 
-  de raadsfracties laten het college haar werk doen  in lijn met de inhoud van het 

raadsvoorstel (13int00446); 
-  het onderwerp “zwembaden” komt in september terug naar de raad; 
-  het college werkt 2 bestekken uit, te weten de Paasberg en Van Pallandt; 
-  parallelle trajecten met de andere initiatiefnemers  worden gelijktijdig met het uitwerken 

van het aanbestedingsbestek nader onderzocht. Het is daarbij  in september ter 
overweging aan de raad  in hoeverre deze intiatieven verder ruimte moeten krijgen en 
van invloed moeten zijn op de op te starten aanbesteding ; 

-  alle raadsleden kunnen via de lijst van ingekomen stukken op 4 juli kennis nemen van 
deze conclusies en afspraken en onderliggende stukken. 

 

 


