
 - 1 - 

 
 
PvdA woordvoering zwembaden/sporthallen. 
 
NB: gesproken tekst (video/geluidsopname) is geldend. 
 
 
Vanavond toetsen we de voorgenomen gunning van de zwembaden en 
sporthallen.  
 
Eerst maar eens het proces 
Normaal is een aanbesteding een zaak van het collega’s. We komen met de 
principes van een aanbesteding als raad niet zo snel in aanraking. Want achteraf, en 
als we daar over hadden moeten besluiten, had de PvdA-fractie niet voor zo’n 
archaïsch proces van aanbesteden gekozen. Een proces, zo lijkt het, uit een ver 
verleden van onze beschaving.  
Door omstandigheden in de markt, veranderende participatiemodellen en de 
toenemende vraag naar duurzame en innovatieve oplossingen, is het denk ik 
noodzaak aanbestedingsprocessen soms op een andere manier te doen. De 
traditionele aanbestedingsmethode past niet altijd bij deze tijdsgeest.  
De PvdA heeft al wel eens moties ingediend om lokale aanbestedingen mogelijk te 
maken of sociaal aan te kunnen besteden.  
Door deze gesloten aanbesteding werken we misschien zelf de imperfectie wel in de 
hand. In de bouw zag je dat aanbesteden tegen bijvoorbeeld de laagste prijs als 
gevolg had dat partijen elk voor zichzelf werken en zich slechts verantwoordelijk 
voelen voor hun eigen onderdeel. Dit werkt onverschilligheid bij de uitvoerende 
partijen in de hand. 
 
We hadden er bij de aanbesteding van de zwembaden voor kunnen kiezen 
inschrijvers nog meer uit te dagen tot creativiteit en nog meer innovaties en dus op 
alle fronten het beste aanbod realiseren. 
 
Als voorzitter van huurdersvereniging WijWonen ben ik een aantal keren betrokken 
bij de aanbesteding van renovaties, nieuwbouw van herstructureringswijken in 
bijvoorbeeld de Vogelbuurt. Daar is al een aantal jaren geleden gekozen voor een 
meer transparante wijze van aanbesteden. De zogenaamde Soft Selection Methode. 
 
De opdrachtgever nodigt een aantal aannemers, architecten, installateurs, adviseurs 
en bepaalde leveranciers uit om een consortium te vormen voor deelname aan de 
aanbestedingsprocedure. Wonion in dit geval bepaalde eerst een bouwbudget en 
formuleerde de gewenste prestaties. Bij de renovatieprojecten werden de bewoners 
ook nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van de prestatie-eisen. De aanbesteding 
vindt plaats via de ‘Soft Selection Methodology’. Dit wil zeggen dat de verschillende 
bouwconcepten zowel rationeel als emotioneel in het openbaar door een jury 
(waaronder bewoners) worden beoordeeld. De partijen die geen opdracht krijgen 
ontvangen een passende ontwikkelvergoeding en met het best beoordeelde 
consortium wordt een ketensamenwerking gestart. Doordat ketenpartners de handen 
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ineen te slaan en vanaf de ontwerpfase tot de beheerfase 25 jaar na oplevering 
samen werken is een duurzamer product mogelijk tegen een goede prijs met minder 
faalkosten. 
 
Dat hebben we niet gedaan. We hebben nu eenmaal gekozen voor deze procedure 
en dan gelden ook de spelregels. En die spelregels zijn strikt. Dat ondervond ook 
een Rotterdams architectenbureau dat in de race was voor een 50 miljoen kostende 
‘collectiegebouw’ van Museum Boijmans Van Beuningen in het museumpark in  
Rotterdam een paar weken geleden. De directeur van het museum heeft onbedoeld 
het winnende ontwerp getorpedeerd door in strijd met de aanbestedingsregels 
overleg te hebben met het architectenbureau. De directeur sprak in september met 
het architectenbureau over een expositie en roerde het te bouwen depot aan. Door 
dat overleg is het architectenbureau van competitie uitgesloten. Door het gesprek 
zou het bureau mogelijk een kennisvoorsprong krijgen op andere architecten. Ook 
dreigde belangenverstrengeling doordat de directeur ook nog deel uitmaakte van de 
commissie die bepaalt welk ontwerp zou winnen. Uitsluiting is dan de sanctie. 
 
Onze procedure begon op 19 september 2013 met een amendement waarmee is 
ingestemd met de aanbestedingsbestekken voor perceel ‘Van Pallandt’ en perceel 
‘De Paasberg’. De aanbestedingsprocedure is doorlopen en er is een collegebesluit 
over de voorgenomen gunningen. Het college toetst, conform afspraak, de 
voorgenomen gunningsbesluiten bij de gemeenteraad. 
 
Wij denken dat de procedure verlopen is zoals hij moet lopen. Precies en volgens de 
spelregels. Hoe belachelijk sommige spelregels ook lijken. It’s all in the game. Dat 
hoort nu eenmaal bij deze vorm van aanbesteding. 
 
Dan de uitkomst. Het resultaat mag er wat de PvdA betreft zijn. De door de 
gemeenteraad geformuleerd uitgangspunten worden volledig gerealiseerd. 

• De gemeente Oude IJsselstreek krijgt twee volwaardige zwemvoorzieningen een 
in Terborg en een in Varsseveld. 

• Alle doelgroepen die we nu bereiken blijven we bedienen 

• We realiseren een structurele bezuiniging van € 600.000,-- op de gemeentelijke 
uitgaven voor de zwembaden. 

• Nagenoeg alle gemeentelijke zwembadmedewerkers gaan over naar de nieuwe 
organisaties.  

• De zwembaden en de sporthallen worden in de toekomst door ander partijen dan 
de gemeente geëxploiteerd. 

• En last but not least het buitenbad in Terborg blijft behouden. 
 
Dat wat een onmogelijke opgave leek, blijkt toch te realiseren. Een mooi resultaat. 
Vervelend is dat de twee burgerinitiatieven teleurgesteld zijn. Ze hebben hun nek 
uitgestoken, veel werk verricht en zijn het uiteindelijk niet geworden. 
Misschien zijn er in de aanloop van de aanbesteding teveel verwachtingen gewekt. 
Misschien is de complexiteit of de procedure onderschat. Dat weet ik niet. Maar de 
PvdA denkt dat we in voorkomende gevallen nog duidelijker moeten zijn over wat we 
van elkaar verwachten. (opm. VVD verwachtingen temperen door Andres) 
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Nog een ding. Onderaan het collegevoorstel staat handgeschreven. “Akkoord waarbij 
vermeld wordt dat wij nog in onderhandeling zijn met de initiatiefnemer van de Blenk 
in Ulft”.  
De PvdA heeft al eerder aangegeven dat het initiatief van de stichting FreeWheel in 
oprichting niet alleen wat de PvdA-fractie betreft ruimhartige ondersteuning verdient. 
De stichting kreeg in september de tijd het plan voor het zwembad ‘De Blenk’ in Ulft 
te vervolmaken. Kennelijk is het plan nog niet voldragen genoeg en eveneens 
complex.  De PvdA fractie vroeg en vraagt het college dan ook te kijken in hoeverre 
en op welke onderdelen bijvoorbeeld ambtelijke ondersteuning nodig is en geboden 
kan worden om het plan verder te ontwikkelen. Ons uitgangspunt blijft het 
ondersteunen van initiatieven van onderop.   
 
 
Ton Menke 
 
 
 


