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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het onderzoek in Noordoost Twente naar de 
samenwerkingsmogelijkheden in de binnensportaccommodaties, waarbij de nadruk ligt op de zwembaden. 
Graag informeren wij u in deze brief over de voortgang in dit onderzoek.  
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1.   kennis te nemen van het onderzoeksrapport onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking op 
de binnensportaccommodaties in Noordoost Twente, waarbij de nadruk op de zwembaden lag; 
2.   in te stemmen met de opdrachtomschrijving voor het vervolgonderzoek met een verkenning op de voor- 
en nadelen van een gezamenlijk sportbedrijf voor de individuele gemeente en Noordoost Twente als geheel. 
 
Toelichting 
Doorkijk onderzoeksrapport 
Allereerst is de huidige situatie van alle binnensportaccommodaties in beeld gebracht. Daarbij is gekeken 
naar de overeenkomsten en verschillen. Vervolgens is onderzoek gedaan naar mogelijke 
samenwerkingsmodellen. De samenwerkingsmodellen lopen uiteen van lichte samenwerking 
(samenwerkingsovereenkomst met basisafspraken) tot intensieve samenwerking (een gezamenlijk 
sportbedrijf). Deze modellen zijn uitgewerkt met de voor- en nadelen. Alle resultaten zijn verwerkt in het 
onderzoeksrapport, dat u in de bijlage vindt. 
 
Uitkomsten onderzoek 
Uit het onderzoek blijkt dat er de komende jaren diverse uitdagingen en ontwikkelingen op de 
accommodaties afkomen, zoals nieuwe wetgeving, verandering van doelgroepen en continuïteit van de 
huidige kwaliteit van dienstverlening. Samenwerking op het gebied van personeel, ICT, inkoop, marketing en 
communicatie kan kansen bieden. De meerwaarde van samenwerking zit vooral in het verkleinen van de 
kwetsbaarheid en vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening. De noodzaak om te gaan samenwerken 
verschilt echter wel per accommodatie. Er kan nog geen concreet advies per gemeente gegeven worden 
over de exacte gevolgen per samenwerkingsmodel. Dit vraagt om nader onderzoek waarbij de inzet van 
specifieke externe expertise op dit vlak gewenst is. 
 
Besluit colleges 
Op 25 januari 2022 hebben de colleges van de NOT gemeenten besloten een vervolgonderzoek in te stellen. 
De colleges hebben aangegeven de samenwerkingsvorm sportbedrijf te willen verkennen, omdat dit de 
kwetsbaarheid van een aantal accommodaties sterk kan doen verminderen en op collectieve schaal kan 

 



leiden tot een kostenbesparing. Met die reden wordt voorgesteld de vervolgopdracht te richten op welke 
voor- en nadelen er zijn als gemeenten zouden overgaan tot een sportbedrijf en wat de meerwaarde is voor 
gemeenten op verschillende onderdelen. 
  
Vervolgonderzoek 
De vervolgopdracht is verdeeld in drie deelopdrachten, waarbij iedere deelopdracht wordt afgesloten met 
een besluit per individuele gemeente (zie opdrachtbeschrijving). De individuele gemeente bepaalt op basis 
van de uitkomsten van de deelopdracht of deelname aan de volgende stap wenselijk is. Dit kan betekenen 
dat er gemeenten besluiten om niet meer deel te nemen aan een volgende stap in het onderzoek en het 
onderzoek uiteindelijk niet met alle vier gemeenten wordt afgerond. Ook kan, afhankelijk van de uitkomst van 
de deelonderzoeken, het betekenen dat gemeenten in de gezamenlijkheid een andere samenwerkingsvorm 
nader gaan verkennen. 
De vervolgstap in het onderzoek is allereerst gericht op een verdiepende verkenning op de voor- en nadelen 
van een sportbedrijf voor de individuele gemeenten en vervolgens voor Noordoost Twente als geheel. De 
gevolgen worden voor verschillende onderwerpen uitgewerkt, denk daarbij aan personeel, ICT, inkoop, 
veiligheid, de bedrijfsvoering etc. Zo kunnen gemeenten integraal afwegen wat een sportbedrijf hen brengt. 
De opdrachtbeschrijving is bijgevoegd. 
 
Uitvoering en planning 
Voor het vervolg wordt een externe projectleider ingeschakeld bij voorkeur met kennis en ervaring in de 
binnensportaccommodaties in relatie tot een sportbedrijf. Doelstelling is om uiterlijk eind maart 2022 een 
externe projectleider te selecteren. De projectleider maakt een planning voor het vervolg. Zodra de planning 
bekend is, zullen we die met u delen. 
 
Communicatie 
De medewerkers van de binnensportaccommodaties worden op basis van de besluitvorming in de colleges 
door middel van een nieuwsbericht geïnformeerd over de volgende stap in het onderzoek. Eerder al zijn 
medewerkers persoonlijk geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en het mogelijke vervolg.  
 
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 plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


