
 

 

Motie   De motie wordt met 2 stemmen voor  

   (PvdA-GL) en 18 stemmen tegen  

(CDA-VVD-LD) verworpen    
Raadsvergadering d.d. 28 juni 2018 

Agendapunt: vreemd aan de agenda 

Onderwerp: Voorstel inzake stoomcabine Dorper Esch 

Indiener: fractie PvdA, fractie GroenLinks 

 

De raad van de gemeente Dinkelland 

 

In vergadering bijeen op 28 juni 2018 

 

Constaterende: 

 dat door de gebruikers van Dorper Esch een petitie aan het college is aangeboden, 

waarin gevraagd wordt om ook na de (ver)nieuwbouw over een stoomcabine te 

kunnen beschikken; 

 dat gebleken is dat er bij de aanbesteding van Dorper Esch geen rekening is 

gehouden met de realisatie van een stoomcabine en dat deze functie daardoor uit het 

complex dreigt te verdwijnen; 

 dat in de zogenaamde “recreatieve strip” in het plan van het consortium wel ruimte 

voor een stoomcabine beschikbaar is; 

 dat realisatie van een stoomcabine om een investering van circa € 30.000 lijkt te 

vragen en een mogelijke verhoging van de exploitatielasten met circa € 3.000; 

 

Overwegende dat: 
 dat de stoomcabine in de huidige situatie een belangrijke – medische en sociaal-

maatschappelijke -functie vervult; 

 dat het verdwijnen van deze functie enkel om die reden al onwenselijk is; 

 dat het verdwijnen van deze functie bovendien het bezoek aan Dorper Esch zal doen 

afnemen en daarmee de inkomsten structureel negatief zal beïnvloeden; 

 dat voor behoud van deze functie een relatief bescheiden investering nodig is; 

 dat de reserve “incidenteel beschikbare middelen” (RIBAM) voldoende ruimte biedt 

om deze initiële investering uit te dekken; 

 dat bij behoud van de functie het verlies aan inkomsten niet zal optreden, waarmee 

de eventuele verhoging van de exploitatielasten gecompenseerd kan worden; 

 

Draagt het college op: 

 ervoor zorg te dragen dat in Dorper Esch een nieuwe stoomcabine wordt 

gerealiseerd; 

 daarbij uiteraard te kiezen voor een qua investering en exploitatie zo gunstig 

mogelijke oplossing, waarbij de initiële  investering niet uitgaat boven € 30.000; 

 de dekking voor die investering te vinden in de RIBAM.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Fractie PvdA Dinkelland, Cel Severijn. 

Fractie GroenLinks, Wilma Schouten 

 

 


