
 

“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:  8 december 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Clemens Volker, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  aanbesteding exploitatie zwembad de Vijf Heuvels 

 

1. Aanleiding 

In september jl. is het binnenbad van zwembad de Vijf Heuvels officieel in gebruik genomen. 

Hiermee is de kroon op het werk gezet voor wat betreft de keuze in november 2010 om zwem-

bad de Vijf Heuvels in Markelo uit te breiden met een verenigingsbad en een peuterbassin, de 

bestaande zwemzaal te renoveren en zwembad de Whee in Goor te sluiten. In het komende 

voorjaar zal bovendien het buitenbad worden gerenoveerd en opgewaardeerd. Al met al 

ontwikkelingen waar wij heel blij mee zijn en waarvan de inwoners van onze gemeente hopelijk 

heel veel jaren heel veel plezier aan zullen beleven. 

 

De afspraken met Sportfondsen Hof van Twente BV met betrekking tot het beheer en de 

exploitatie van zwembad de Vijf Heuvels eindigen op 31 december 2015. Voor ons was dit 

reden ons nader te buigen over de wijze van aanbesteding van de zwembadexploitatie met 

ingang van 1 januari 2016. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Wij hebben besloten om Sportfondsen Hof van Twente BV in de gelegenheid te stellen om een 

aanbieding te doen voor een voor de exploitant risicodragende exploitatie van deze accom-

modatie voor een periode van 5 jaar en voor een periode van 10 jaar. 

 
Sportfondsen is sinds 2007 naar tevredenheid de exploitant van de beide zwembaden onder 
haar beheer. Zwembad De Whee in Goor en het combibad De Vijf Heuvels in Markelo. Dit is 
voor ons college reden te kiezen voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding van de 
zwembadexploitatie vanaf 1 januari 2016. 
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Inmiddels heeft Sportfondsen Hof van Twente van ons een verzoek ontvangen om een 
aanbieding te doen voor een voor de exploitant risicodragende exploitatie (voor een periode 
van vijf jaar en voor een periode van tien jaar). 

3. Conclusie 

Afhankelijk van de inhoud van de te ontvangen aanbiedingen van Sportfondsen Hof van 

Twente BV zijn wij voornemens om in het eerste kwartaal van 2015 een overeenkomst met 

Sportfondsen te sluiten voor een risicodragende exploitatie. Over de behaalde resultaten zullen 

wij u uiteraard op de hoogte blijven houden. 

 

 

 

 

 

 


