OPEN DEBATRONDE (RAAD DINKELLAND)
Door fractie Burgerbelangen Dinkelland

1. Datum raadsvergadering: 27 september 2022
2. Onderwerp: Extra Energiekosten € 60.000,00 Dorper Esch
3. Portefeuillehouder: Wethouder B. Brand
4. Met wie wil je in debat: College/Weth. Brand/alle fracties
5. Aanleiding aan de orde te stellen onderwerp:
Evalueren onderzoek door Sportfondsen BV/Bespreking extra kosten
6. Toelichting op het onderwerp:
Onderwerp is bij alle fracties genoegzaam bekend, incl. toezending rapport
Sportfondsen aan alle fracties.
Onderstaand hebben wij volgende vragen aan het College, deze zouden wij
graag beantwoord zien op de eerstvolgende Raadsvergadering.
- welke redenen waren vanuit het College aanwezig om het rapport van Sportfondsen niet
openbaar te maken?
- uit het onderzoek is een lange lijst van verbeterpunten aangedragen, in totaal 11 stuks, door
Sportfondsen BV, kunt u aangeven of alle deze verbeterpunten inmiddels zijn uitgevoerd en
door wie, het installatiebedrijf of een extern bedrijf?
- mogen en kunnen wij veronderstellen dat het bedrijf dat het Maintenance onderhoud bedrijf
de rekening voor alle wijzigingen die uitgevoerd moesten worden heeft betaald? E.e.a
volgens het uitkomsten van het onderzoeksrapport?
- wat waren de kosten voor bovenstaande aanpassingen?
- hoe groot is het compensatie bedrag geweest van het maintenance bedrijf inzake de
€ 60.000,00 aan extra energiekosten aangezien de verbeterpunten vallen onder “
installaties” zoals onder punt 5 van het Maintenance contract zijn genoemd?
- Is op dit moment de GPR score van 8.50 gehaald?
- Is de Gemeente er nog steeds van overtuigd dat het afsluiten van een Maintenance
contract over 30 jaar, wat jaarlijks veel geld kost de beste manier om onze inwoners te
voorzien van een overdekt zwembad?
- jaarlijks wordt het maintain bedrag geïndexeerd op basis van de risicoregeling
woning-utiliteitsbouw, over hoeveel procent praten we dan jaarlijks? En wat het bedrag
als je dit incl. de index over 30 jaar bekijkt?

- het nieuwe College heeft aangegeven een nieuwe weg in te slaan als je kijkt naar
transparantie, het beter informeren van de Raad bij belangrijke zaken. Kunnen wij in de
toekomst dan nu wel openheid van zaken verwachten als het gaat over extra uitgaven
buiten de begroting om van zaken zoals nu besproken?

7. Beoogd
Lering & Conclusies trekken / Transparantie projecten die mogelijk extra geld
kosten door derden.

