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D66 woordvoering zwembaden/sporthallen 

NB: gesproken tekst (video/geluidsopname) is geldend. 

 

Dank u wel voorzitter 

De afgelopen hebben we als D66 twee keer opgeroepen de 
procedure rond de aanbesteding van de zwembaden stop te 
zetten. Vanavond doe ik dat weer. Het betekent ook dat we in 
ieder geval niet instemmen met het voorliggende besluit. 

Als raad hebben we vele malen uitgesproken dat we 
inwonersinitiatieven willen en dat we die als gemeente  
positief discrimineren. 

 Blijkbaar is dat in deze aanbesteding niet gelukt.  

De procedure rond de aanbesteding van de zwembaden 
zoals tot nu toe onder verantwoordelijkheid van het college 
uitgevoerd heeft precies het omgekeerde opgeleverd.   

Twee groepen inwoners zijn maanden zeer enthousiast en 
gedreven aan de slag geweest.   

Vanaf deze plaats spreek ik namens mijn fractie bewondering 
uit voor hun inzet en energie die zij in hun plannen hebben 
gestoken.  

 De stand van zaken is nu dat zij beide teleurgesteld zijn in 
de gemeente en ook in de politiek.   

Mijn conclusie is dat dit ligt aan de procedure zoals tot nu toe 
gevoerd.   
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Zoals de spotprent van enkele weken geleden in de 
Gelderlander al ondubbelzinnig aangaf strekt het resultaat 
veel verder dan alleen het onderwerp zwembaden. 

 Het werpt zijn schaduw ver vooruit.  

Iedere inwoner die het circus van de afgelopen tijd  heeft 
gevolgd zal zich wel verder wel drie keer bedenken voor ze in 
actie komen en een burgerinitiatief beginnen.   

Dat moeten we niet willen, niet als politiek, niet als college, 
niet  als gemeente. H 

et is onontkoombaar dat we het in de komende jaren juist 
moeten hebben van burgerinitiatieven.  

 Daarom .    stop de procedure nu.  

Over de procedure is de afgelopen weken veel gezegd en 
geschreven. 

Basale misser is dat er in de procedure meer rekening had 
moeten worden gehouden met inwoner initiatieven.  

Destijds heeft D66 daar specifiek op aangedrongen.   

Daarmee is de procedure in feite vanaf de basis mis gegaan.  
Daarboven op komt nog de hele discussie over de gunning. 
Het heeft dan ook echt geen pas heeft om de gunning te 
baseren op het beoordelen van sloopplannen.  

De email van de wethouder  van 19 december geeft aan dat 
ook hij vindt de procedure niet goed gaat.   

In plaats van zich neerleggen bij het antwoord van het 
adviesbureau had hij op dat moment moeten doorpakken, 
had hij moeten laten zien dat hij in control is en de procedure 
moeten stilleggen.  

Heeft hij niet gedaan en daarmee heeft eigenlijk voor de 
zoveelste keer  in dit dossier onderstreept dat hij niet in 
control is. 
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Tot slot voorzitter,  

als ik de gang van zaken tot nu toe overzie acht ik de kans 
groot dat het doorzetten van de procedure en het gunnen van 
het  kavel Paasberg tot juridische acties van andere 
gegadigden gaat leiden.   

Daar wordt niemand wijzer van.  

 De enige methode om dat te voorkomen is het stopzetten 
van de procedure.  

Daarom voor de laatste keer de oproep:  

stop de procedure nu het nog kan. 

 

Hayo Canter Cremers 


