
 

 

D66 
t.a.v. fractie Oude IJsselstreek 
Venus 13 
7071 VE ULFT 
 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:   
Ons kenmerk:  14uit06305    
      

Onderwerp:  Beantwoording raadsvragen aanbesteding zwembaden 
 
 
Geachte heer Canter Cremers, 
 
Uw fractie heeft ons op 24 december 2013 en op 21 januari 2014 een e-mail met raadsvragen gestuurd over 
de aanbesteding van de zwembaden. In deze brief vindt u onze beantwoording.  
 
Vragen/beantwoording e-mail d.d. 24 december 2013: 
 
Zojuist ontvang ik onderstaande brieven. Afgelopen vrijdag ontving ik ook reeds een brief over dit onderwerp 
die al de nodige vragen over de procedure oproept. Ik had eigenlijk verwacht dat u de raad hierover per 
kerende post al een verklaring zou sturen. Tot nu heb ik deze niet ontvangen. Onderstaande brieven 
vermelden ernstige feiten die niet fris ruiken. Graag zou ik derhalve bij voorkeur vandaag nog van u 
vernemen: 
 
Vraag A: of de in de onderstaande brieven weergave van feiten tav eigenmachtig handelen van andrescs 
juist is 
Antwoord: De weergave van feiten in de genoemde brieven is onjuist. Wij zijn opdrachtgever en daarmee 
verantwoordelijk voor de inhoud en de procedure. Alle handelen van Andres cs heeft plaatsgevonden in 
overleg met én met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. 
 
Vraag B: of het juist is dat u tot nu toe heeft ingegrepen zoals in de brief wordt gesteld, 
Antwoord: Wij baseren ons op en handelen conform de door college en raad vastgestelde 
aanbestedingsbestekken en de verstrekte Nota’s van Inlichtingen. Daar zijn wij noch inhoudelijk, noch 
procedureel van afgeweken. 
  
Vraag C: wat u gaat doen om de procedure ( ik meen dat op 6 januari as de voorstellen moeten worden 
ingediend ) zodanig van waarborgen te voorzien dat alle indienende partijen vertrouwen kunnen hebben dat 
hun voorstellen op correcte en transparante wijze aan de opdracht en randvoorwaarden gesteld door de 
raad worden getoetst. 
Antwoord: Zoals aangegeven handelen wij conform de procedurebeschrijving in vastgestelde 
aanbestedingsbestekken en de verstrekte Nota’s van Inlichtingen. In het kader van de te volgen procedures 
hebben wij besloten dat de gemeentelijk inkoopadviseur de zorgvuldige uitvoering van de 
aanbestedingsprocedure bewaakt. 
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Vragen/beantwoording e-mail d.d. 21 januari 2014: 
 
Vraag 1: Kunt u uitleggen hoe het kan dat het behoud van het buitenbad de Paasberg volgens u een 
onderdeel is van het plan dat is ingeleverd door de voorlopige winnaar van de gunning, Laco, terwijl deze 
laatste aangeeft dat er nog over wordt onderhandeld? 
Antwoord:  Alle inschrijvers moesten, zoals vastgelegd in het aanbestedingsbestek en de nota’s van 
inlichtingen voor locatie De Paasberg, een inschrijving indienen voor Variant A (realisatie nieuw binnenbad 
met behoud peuter-kleuter-bassin buiten) én Variant B (realisatie nieuw binnenbad met behoud volledige 
buitenbad) 
Er is geen sprake van onderhandelingen over het buitenbad. Er ligt een voorlopig gunningsbesluit voor 
Variant B (realisatie nieuw binnenbad met behoud volledige buitenbad). 
 
Vraag 2: Kunt u aangeven hoe onderhandelen over de uiteindelijke uitvoering van de voorstellen past in 
deze aanbestedingsprocedure? 
Antwoord: Zoals in de beantwoording van vraag 1 aangegeven, er is geen sprake van onderhandelingen 
over het buitenbad. 
 
Vraag 3: Kunt u aangeven wat de voorwaarden zijn waarover wordt onderhandeld en wat daarbij de 
afspraken zijn met Laco? Hoe passen deze in de aanbestedingsprocedure? 
Antwoord: Zoals in de beantwoording van vraag 1 aangegeven, er is geen sprake van onderhandelingen 
over het buitenbad. 
 
Vraag 4: Kunt u aangeven wat de garanties zijn dat het openlucht bad De Paasberg de komende tien jaar 
openblijft? Wat voor afspraken zijn hieromtrent in de aanbestedingsprocedure opgenomen en hoe telden 
deze mee bij de gunning? 
Antwoord: Conform de bepalingen in het aanbestedingsbestek hebben inschrijvers een inschrijving 
ingediend voor het, als waarborg voor de continuïteit en maatschappelijke functie van het zwembad en de 
sporthal, risicodragend ter hand nemen van de exploitatie van de bestaande sporthal en de 
zwemvoorziening voor – in eerste instantie – een looptijd van 10 jaar.  
Deze looptijd is een harde randvoorwaarde voor alle inschrijvers. 
De beoordeelde inschrijvers hebben zich middels het ondertekenen van de akkoordverklaring 
geconformeerd aan alle randvoorwaarden en uitgangspunten uit het aanbestedingsbestek. 
 
Vraag 5: Naar verluid waren mensen van Laco afgelopen maandag 13 januari reeds op bezoek bij de 
sporthal en het zwembad De Paasberg en wisten zij te vertellen dat ze de gunning gewonnen hadden. Kunt 
u uitleggen hoe dit kan en hoe dit past in de aanbestedingsprocedure? 
Antwoord: Wij baseren ons niet op uitspraken die naar verluid gedaan zouden zijn. Wij baseren ons op de 
feiten. Die feiten luiden dat wij op donderdag 16 januari 2014 een voorlopig gunningbesluit hebben genomen 
voor locatie Van Pallandt en voor locatie De Paasberg. 
 
Tot slot 
Wij gaan er vanuit dat wij hiermee uw vragen adequaat hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem dan 
gerust contact op met Michel Ligtenbarg, via ons algemene nummer (0315) 292 292. U kunt natuurlijk ook 
een e-mailbericht sturen naar m.ligtenbarg@oude-ijsselstreek.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
secretaris burgemeester 
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