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Geachte leden van de raad, 
  
In de Raadsrotonde van 19 juni a.s. gaat u een aantal onderwerpen bespreken die voor de plannen 
omtrent de toekomst van zwembad de Blenk heel belangrijk zijn. We willen graag dat u nog eens 
creatief met ons meedenkt, want door het combineren van een aantal zaken kan er wellicht een 
betere oplossing worden gevonden. 
 
In de Aanbiedingsbrief jaarrekening 2013 blijkt een vrijval voorzieningen van €200.000. Dit komt 
grotendeels doordat er geen geld meer wordt gereserveerd voor een meerjarig onderhoudsplan voor 
zwembad de Blenk. 
Het voorstel van het college is om hiervan € 83.000 te reserveren voor aangegane verplichtingen op 
het gebied van privatisering en commercialisering van de zwembaden. (Omdat er nog geen 
verplichtingen zijn aangegaan voor zwembad de Blenk zal het geld terecht komen bij de andere 2 
baden. Wij dachten dat dit financieel al geheel was afgerond!) 
 
Ook komt op 19 juni de eerste bestuursrapportage 2014 aan de orde. Onder de Activiteiten 2014 
staat bij punt 1.26: 
Zwembad De Blenk in Ulft wordt vanaf 2014 niet meer door de gemeente geëxploiteerd. Om de 
dienstverlening te garanderen totdat het nieuwe binnenbad in Terborg gereed is, wordt gezocht naar 
een passende oplossing.( Tot op heden is ons niet bekend of deze oplossing al is gevonden!) 
 
In onze aanbieding van 6 januari j.l., die overigens nog steeds niet behandeld is, heeft de Stichting al 
voorgesteld om de exploitatie per 1 januari a.s. over te nemen. Omdat het bad dan nog niet 
verbouwd is zullen er dan waarschijnlijk veel hogere exploitatielasten zijn dan na de verbouwing. 
Onze inschatting is dat het bad in Terborg pas eind 2015 gereed is. 
 
Ons voorstel is om de bovengenoemde vrijval van €200.000 te bestemmen om zwembad de Blenk 
nog een jaar langer open te houden. Hoe sneller de raad besluit om in te stemmen met de ombouw 
van zwembad de Blenk naar het Senioren Beweeg- en Trefcentrum, hoe sneller wij kunnen starten 
met de voorbereidingen om de exploitatie per 1 januari te kunnen overnemen. Hieronder valt o.a. de 
opleiding van voldoende vrijwilligers en dat zal enige tijd vergen. 
 
De Stichting FreeWheel i.o. hoopt met deze brief te bereiken dat de gereserveerde gelden voor de 
Blenk aan het langer open houden van de Blenk besteed worden. Er hoeft dan later dit jaar niet een 
nieuw potje met geld te worden gevonden. 
Tevens attenderen wij u erop dat er nu al veel onrust is onder de huidige gebruikers van de Blenk 
over de zwemmogelijkheden volgend jaar. Schep s.v.p. zo snel mogelijk duidelijkheid! 
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