
Voorstel tot voortgang van het project Vitaal 85: 
Er rest nog maar weinig tijd tot de sluitingsdatum van 30 september 2015 van zwembad de Blenk. Er zal 

dus op zo kort mogelijke termijn een besluit moeten worden genomen door de gemeenteraad. 

Wijziging van stichting FreeWheel .i.o. naar Senioren Coöperatie Vitaal 85:  

De werkgroep Vitaal 85 overweegt om voor het beheer en exploitatie van het preventieve 

gezondheidscentrum Vitaal 85 niet langer een stichting maar een coöperatie op te richten, de Senioren 

Coöperatie Vitaal 85. Deze coöperatie zal niet alleen de preventieve gezondheidszorg van senioren 

ondersteunen maar ook alle activiteiten die de snel opkomende zorg coöperaties overal in het land 

ondernemen. De gebruikers van Vitaal 85 worden dan tevens lid van de coöperatie. Er moet nog wel 

worden uitgezocht of deze coöperatie voor de hele gemeente gaat werken of alleen voor bv Oude 

IJsselstreek Zuid. In het midden en noorden van de gemeente kunnen dan eigen coöperaties worden 

opgericht. De landelijke trend is dat per gemeente meestal meerdere coöperaties werkzaam zijn met als 

voordeel dat men elkaar binnen zo’n kleinere coöperatie beter kent en er sneller consensus kan worden 

bereikt. 

De voordelen van zo’n coöperatieve vorm is: 

 Het plan om een deel van de financiering in de vorm van crowd funding te doen beter past bij 

een coöperatie dan bij een stichting.   

 Een stichting heeft alleen een bestuur waardoor de gebruikers in principe geen invloed hebben. 

In een coöperatie bepalen de leden het beleid en het bestuur voert dat uit. De leden zijn 

daardoor beter betrokken. 

 In deze Senioren Coöperatie Vitaal 85 kan de totale zorg voor senioren worden ondergebracht. 

Allereerst worden senioren optimaal gefaciliteerd om zolang mogelijk gezond, vitaal en 

zelfredzaam te blijven. Als dit helaas niet meer lukt wordt alles in het werk gesteld om deze dan 

kwetsbare en zorgbehoevende senioren zoveel mogelijk te ondersteunen. 

Drie mogelijkheden tot realisatie van Vitaal 85: 

1) De gemeente neemt de plannen over van de Senioren Coöperatie Vitaal 85 en gaat deze in 

eigen beheer uitvoeren. Verhuurt  vervolgens deze accommodatie onder gunstige voorwaarden 

aan de coöperatie.  

2) De gemeente draagt per 1 oktober 2015 zwembad de Blenk over aan de coöperatie. Deze moet 

dan zelf zorg dragen voor de waarschijnlijk gefaseerde realisatie. De gemeente geeft daarbij een 

redelijke eenmalige subsidie in de ontwikkelings- en stichtingskosten, eventueel nog een 

bankgarantie en een jaarlijkse subsidie voor de exploitatie. Ook geeft de gemeente de volle 

medewerking om ook bij andere overheden subsidies binnen te halen en het verkrijgen van de 

benodigde vergunningen. 

3) De gemeente draagt het bad per 1 oktober over aan de coöperatie onder de voorwaarde dat 

voor een bepaalde datum het plan nader is uitgewerkt en de financiering rond is. Door de 

uiterst trage besluitvorming tot nu toe lukt het niet meer om dit alles voor de sluiting van het 

bad per 30 september rond te hebben. Wel moet er dan een oplossing worden gevonden voor 

het beheer van het bad tijdens de eventuele leegstand periode. De gemeente stelt voor deze 

nadere uitwerking een bijdrage van minimaal €50.000 beschikbaar, geeft een indicatie van een 

eventuele eenmalige gemeentelijke subsidie in de stichtingskosten, de hoogte van een 

eventuele bankgarantie en een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten. Ook geeft de 

gemeente de volledige medewerking en ondersteuning bij deze nadere uitwerking van dit plan 

en het binnenhalen van subsidies. 


