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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 24 september 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: Het college 
wil de organisatievorm van Dorper Esch nader onderzoeken.

Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:
1. De variant externe verzelfstandiging verder uit te werken;
2. Deze verzelfstandiging zo mogelijk met andere partijen binnen Noord-Oost Twente uit te breiden;

Toelichting
Het vernieuwde sportcentrum Dorper Esch moet een plek worden voor iedereen die een gezonde leefstijl 
nastreeft: Om als jonge inwoner van Dinkelland zwemlessen te volgen, tot de oudere die in een doelgroep 
graag nog op een vitale manier wil bewegen en zorg behoeft. Hiermee wil de gemeente Dinkelland zorgen 
voor de toekomst en de zorg voor de toekomst een duidelijke plek geven.
Er zijn volop mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Sportcentrum Dorper Esch moet daarvoor dé plek 
in Dinkelland worden, waarbij nog sterker dan voorheen wordt ingezet op het bedienen van 
(zorg)doelgroepen.
Het nieuwe concept moet goed worden uitgekiend en stevig en tijdig in de markt worden gezet.
Daarnaast is vanuit de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal uitgesproken de onderlinge 
samenwerking tussen de zwembaden te onderzoeken en zo mogelijk te intensiveren. Deze samenwerking 
biedt kansen om de doelen van Dorper Esch te bereiken en uit te diepen.
Als eerste stap zal verzelfstandiging van Dorper Esch verder worden uitgewerkt. In het 2e kwartaal van 2020 
zal uw Raad hieromtrent nadere voorstellen ontvangen.

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,



de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten


