
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  18 februari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  R.M. Melenhorst, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Stand van zaken nieuwbouw De Vijf Heuvels, Markelo 

Bijlagen:  Voorlopig Ontwerp ligweide  

 

1. Aanleiding 

In de raad van november 2013 heb ik u geïnformeerd over het feit dat er betonrot is aangetrof-

fen in het bestaande (doelgroepen-)bassin van zwembad De Vijf Heuvels. Oorspronkelijk zou 

dit bassin behouden blijven. Gelet op de geconstateerde betonrot is het niet langer mogelijk dit 

bassin te behouden. In deze memo informeer ik u over de inhoudelijke keuzes die het college 

heeft gemaakt en de gevolgen hiervan voor planning en financiën.  

 

Daarnaast heeft uw raad in maart 2013 geld beschikbaar gesteld (uit het aanbestedingsvoor-

deel) voor een kwaliteitsimpuls van de ligweide. Het college heeft onlangs het ontwerp hiervan 

vastgesteld. Ook hierover informeer ik u middels deze memo.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Betonrot 

Uitgangspunt in deze is dat de bestaande betonbak vervangen moet worden door een nieuwe. 

De meerkosten bedragen € 182.155, de extra bouwtijd bedraagt ca. 6 weken zodat de 

oplevering op 1 oktober 2014 is voorzien. Het bouwen van een nieuw bassin geeft ook de 

mogelijkheid de vorm van het te realiseren bassin nog eens tegen het licht te houden. In dat 

opzicht heeft het college ervoor gekozen om de bestaande functionaliteit (en daarmee de 

exploitatiemogelijkheden) te behouden. Dat houdt in dat: 

 de afmetingen niet wijzigen; 

 de mogelijkheid voor het verlagen van het waterpeil moet blijven bestaan. 

Voor het laatste punt bestaan diverse (technische) mogelijkheden. Het college kiest voor de 

beste oplossing: het plaatsen van een beweegbare bodem.  
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Een beweegbare bodem kost € 127.750 (inclusief de noodzakelijke extra voorzieningen), na 

aftrek van de kosten voor het realiseren van een nieuw bassin bedraagt de post onvoorzien 

nog ca. € 146.000 (overzicht d.d. 24-01-2014) en is er nog een meerwerkbuffer van ruim 

€ 50.000. Het college is van mening dat het risico op dit moment te groot is om al tot aanschaf 

van een beweegbare bodem over te gaan. Wel acht de stuurgroep het realistisch dat binnen 

4 à 5 maanden na nu duidelijk zal zijn of het financieel verantwoord is om tot aanschaf van een 

beweegbare bodem over te gaan. Daarmee zou niet alleen de huidige functionaliteit gehand-

haafd kunnen blijven, de functionaliteit wordt zelfs groter! 

 

Het evt. niet doorgaan van de aanschaf van een beweegbare bodem heeft consequenties. De 

mogelijkheid te variëren met de waterdiepte bestaat dan niet langer. De exploitant is echter 

van mening dat alle doelgroepen behouden kunnen worden voor de Vijf Heuvels. De gevolgen 

voor de exploitatie zijn dan ook gering, zo is de verwachting.   

 

De financiële gevolgen zijn inzichtelijk gemaakt.  

 

 December 2012 Januari 2014 

Uitvoeringskosten 8.055.922 8.163.643 

Meerwerkreserve (incl.) 160.158 52.373 

Voorbereidingskosten 958.466 930.932 
Onvoorzien 226.611 146.432 

Bruto kosten 9.240.998 9.240.998 
Bijdrage SBR -/- 475.000 -/- 475.000 
Netto kosten 8.765.998 8.765.998 

 

De netto kosten van het project 

wijzigen dus niet ten opzichte 

van de kredieten die de raad 

beschikbaar heeft gesteld. In de 

hiernaast weergegeven tabel 

zijn de door de raad gevoteerde kredieten opgenomen. 

 

Ligweide 

Uw raad heeft extra middelen beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan de kwaliteit 

van de ligweide. Door het slim combineren van budgetten is het college er in geslaagd om in 

totaal ca. € 315.000 vrij te spelen voor het opwaarderen van de ligweide.  

 

De fa. Yalp uit Goor heeft medio 2013 aangeboden om kosteloos een ontwerp te maken. In 

een aantal sessies is hierover gesproken met Yalp, de exploitant en een landschapsarchitect. 

Dit heeft geresulteerd in het bijgevoegde voorlopige ontwerp.   

 

Op basis van het gepresenteerde ontwerp heeft Yalp ook een aanbieding gedaan voor het 

leveren en monteren van de speeltoestellen.  

Omdat:  
1. Yalp een aanzienlijke inspanning (kosteloos) heeft verricht en nog gaat verrichten voor wat 

betreft de ontwerpkosten; 
2. Yalp een korting verleent van € 12.650 (17,5% van de toestelwaarde); 
3. Yalp heeft aangeboden de opening van de speelplaats te laten verzorgen door Ton 

Harleman (kosteloos); 
4. Yalp een Goors bedrijf is en we hiermee de lokale economie stimuleren;  
heeft  het college besloten deze opdracht 1 op 1 te gunnen aan Yalp en hiermee af te wijken 
van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.  

 

Raamkrediet (november 2010) 9.536.000 

Af: eigen bijdrage SBR  -/- 475.000 

Af: aanbestedingsvoordeel (maart 2013) -/- 285.000 

Totaal beschikbaar krediet 8.766.000 
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3. Vervolg 

De extra kosten om de problemen rond de betonrot in het bestaande bassin kunnen worden 

opgevangen binnen de begroting van het project zelf. De werkzaamheden worden op dit 

moment ook al uitgevoerd. Ook zit er in het project nog voldoende ruimte om een beweegbare 

bodem aan te schaffen. Het college is echter van mening dat het risico om hier nu al toe te 

besluiten te groot is. Deze beslissing wordt uitgesteld tot 1 mei 2014 zodat we financieel meer 

zekerheid hebben.  

 

Het college heeft de stuurgroep opdracht en mandaat gegeven het voorlopige ontwerp samen 

met Yalp technisch verder uit te werken. Doel is om de uitvoering plaats te laten vinden vanaf 

het moment dat het nieuwe De Vijf Heuvels is opgeleverd. In het buitenzwemseizoen 2015 

moet dan de nieuwe ligweide in gebruik worden genomen.     


