
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN, volgnummer: 6
15ini01109

1 Onderwerp: Planvoorstel stichting FreeWheel i.o.

2 Voor welke 
raadscyclus:

28 mei 2015

3 Welke agendering 
wordt voorgesteld:

Alleen op Raadsrotonde  

Via raadsrotonde in raadsvergadering 

Rechtstreeks in raadsvergadering

Raadsbijeenkomst op locatie

4 Welke behandeling 
wordt gevraagd:

Open gesprek

Informatieve beraadslaging

Oriënterende beraadslaging

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming

Besluitvorming

5 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, verwacht u 
behoefte aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)

Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

6 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, is er behoefte 
aan:

Inleiding door portefeuillehouder OIJ

Inleiding door ambtenaar OIJ, naam: .......................................................

Inleiding door externe adviseur, naam: 

Inleiding door externe partner, naam: 

Toelichting en reactie aan tafel door externe adviseurs/partners,
namen: De heer H. Wielens (Stichting FreeWheel i.o.) en de heer D. 
Floren (Synarchis) 

7 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, hoeveel 
behandeltijd is naar 
schatting nodig:

Korte toetsing (kwartier)

Half uur

Drie kwartier

Vier kwartier

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

8 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming:

De stichting FreeWheel i.o.heeft plannen om de huidige zwembadlocatie om te 
bouwen tot een integraal preventief gezondheidscentrum. Stichting Freewheel 
i.o. en de gemeente zijn samen opdrachtgever geweest om, op verzoek van de 
gemeenteraad, onafhankelijk deskundig onderzoek te laten doen naar de 
haalbaarheid van het planvoorstel. Op basis van de uitkomsten van het 
haalbaarheidsonderzoek kan de gemeenteraad over gaan tot besluitvorming 
over het al dan niet medewerking verlenen aan de realisatie van het planvoorstel 
“Integraal Preventief Gezondheidscentrum, het Senioren Beweeg en 
Trefcentrum Vitaal 85” van Stichting Freewheel i.o..

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp:

1) Eindrapportage Synarchis ten aanzien van planvoorstel stichting FreeWheel 
i.o. (22 pagina’s)

2) Planvoorstel van stichting FreeWheel i.o. ten aanzien van locatie zwembad 
De Blenk (8 pagina’s)

3) Bijlage 1 bij planvoorstel (5 pagina’s)
4) Bijlage 2 bij planvoorstel (2 pagina’s)
5) Beschrijving maatschappelijke baten van het planvoorstel van stichting 



FreeWheel i.o. (7 pagina’s)
6) Voorstel van stichting Freewheel over oprichting senioren coöperatie en 

voortgang project. (1 pagina)

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp:

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie:

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel?

- Stichting FreeWheel i.o.
- Synarchis

Deelnemers netwerkbijeenkomst planvoorstel FreeWheel, te weten:
- SDOUC
- Atletico ‘73
- Laco Oude IJsselstreek 
- Keifit
- Ketelaar Sport
- Azora Debbeshoek

13 Portefeuillehouder: B. Kuster

14 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf:

M. Ligtenbarg en M. Roelvink

15 Bij behandeling op 
raadsrotonde of 
locatie, door wie 
wordt de 
portefeuillehouder 
ambtelijk 
ondersteund?

M. Ligtenbarg en/of Roelvink

16 Opmerkingen 
raadspresidium:

17 Opmerkingen 
raadsgriffie:


