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Betreft: aanbesteding zwembad “de Paasberg”.  
 

 
Geacht college, 
 
De fracties van VVD, PvdA en Lokaal Belang willen niet treden in het aanbestedingsproces 
van de zwembaden. Het bijzondere karakter van aanbestedingen verbiedt dit ook. Er zijn 
vaste en vastomlijnde procedures. Selectie en gunning moeten op een objectieve, 
transparante en niet discriminatoire wijze plaatsvinden. 

 
Uw besluit om het initiatief van ”stichting i.o. Zwembaden en Sporthal de Paasberg” uit te 
sluiten van de verdere aanbestedingsprocedure, moeten we dan ook respecteren. De reden 
om het initiatief uit te sluiten is, dat kennelijk niet aan het bestek is voldaan en dat niet alle 
doelgroepen worden bediend. 

 
De stichting zegt echter: “een gedegen plan te hebben gemaakt voor zowel het openluchtbad 
als het overdekte bad, dat voldoet aan alle eisen; zelfs voor bijna 100% van het PVE en 
waarbij voor exploitatie ca. de helft van de beschikbare 660.000 euro subsidie nodig is”. 

 
Waar het ons om gaat, is dat we een nog zuivere en transparante procedure willen, waar 
geen misverstanden en interpretatieverschillen over kunnen bestaan. De raad kan echter 
pas achteraf beoordelen of de uitsluiting al dan niet terecht was, omdat het initiatief op 
procedurele redenen ‘buiten de is boot gevallen’. De bovengenoemde fracties willen echter 
juist op basis van een inhoudelijke afweging oordelen, op dit moment kunnen we dit niet. 
 
De fracties van de VVD, PvdA en Lokaal Belang vragen u dan ook in overweging te nemen, 
het initiatief van de stichting, buiten de bestaande procedure een presentatie te laten geven 
en toch aan eenzelfde objectieve beoordeling te onderwerpen.  
 

Mocht op basis van de inhoudelijke presentatie de uitslag van de beoordeling “kansrijk zijn”, 
dan willen wij hierover met het college in gesprek. 
 
Namens de fracties van Lokaal Belang GVS, PVDA en VVD, 
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Fractievoorzitter  Fractievoorzitter  Fractievoorzitter  


