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3 oktober 2017
burgemeester Theo Schouten, gemeentesecretaris Johan Dijkstra, wethouder Trees Vloothuis,
wethouder Rob Christenhusz, wethouder Manouska Molema en directiesecretaris Eef Peters
wethouder Alida Renkema
Opening
Notulen van 26 september 2017
Deze notulen worden dienovereenkomstig vastgesteld.
INTB-17-03330
burgemeester Theo Schouten
Team projectleider Ruimte
Beantwoording raadsbrede vragen nieuwe kansen binnenstad
_
Besloten wordt de raadsbrede vragen over nieuwe kansen voor de binnenstad te beantwoorden conform
bijgevoegde antwoordbrief.
Samenvatting
De Oldenzaalse fracties hebben gezamenlijk vragen gesteld over mogelijke kansen voor de binnenstad van
Oldenzaal en meer in het bijzonder voor In den Vijfhoek. Provinciale Staten van Overijssel heeft een motie
aangenomen om vijf miljoen euro beschikbaar te stellen voor investeringen in de openbare ruimte van
binnensteden. Het college geeft in zijn antwoordbrief aan inderdaad kansen te zien voor de Oldenzaalse
binnenstad. Het gaat hierover in gesprek met zowel de provincie Overijssel als met zijn
samenwerkingspartners in het project In den Vijfhoek.
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INTB-17-03338
wethouder Trees Vloothuis
Team ontwikkeling en ondersteuning
Actualisering subsidiebeleid en algemene subsidieverordening
_
Besloten wordt:
1. de Kadernota subsidieproces 2017 ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
2. de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
Samenvatting
De Kadernota subsidieproces 2017 en de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017 zijn
geactualiseerd op basis van een evaluatie van het huidige subsidiebeleid. In de kadernota staat centraal
hoe de gemeente subsidie inzet als instrument om maatschappelijke effecten te (helpen) realiseren. De
verordening beschrijft waar rechtmatige subsidieverstrekking aan dient te voldoen. Een wijziging in de
Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017 is de directe verlening en vaststelling van subsidies tot en
met € 25.000, wanneer zij voldoende gericht zijn op maatschappelijke effecten. Hiermee wordt een slag
geslagen met betrekking tot efficientie, zowel voor subsidieaanvrager als voor de ambtelijke organisatie.
Daarnaast is de uiterste beslisdatum van 31 december voor structurele subsidies vervangen door een
beslistermijn van 13 weken en vangt deze niet eerder aan dan 1 oktober. Dit komt de rechtmatigheid van
subsidieverstrekking ten goede.
Volgend veld
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INTB-17-03314
wethouder Trees Vloothuis
Team financieel beleid en advies
3e Burap 2017
_
Besloten wordt de 3e burap 2017 voorlopig vast te stellen en conform aan te bieden aan de gemeenteraad
voor definitieve vaststelling.
Samenvatting
Op basis van de actuele P&C-cyclus wordt vanaf 2017 drie keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld
m.b.t. de voortgang en ontwikkelingen in het lopende dienstjaar. De actualiseringen en bijstellingen
opgenomen in de 3e burap 2017 betekenen een negatieve bijstelling van het verwachte begrotingsresultaat
voor 2017 met € 174.000. De structurele gevolgen voor de volgende jaren bedragen ruim € 550.000 en
worden meegenomen bij de programmabegroting 2018.
Volgend veld
INTB-17-03341
wethouder Rob Christenhusz
Team realisatie
Toekomst sportcluster Vondersweijde definitieve uitwerking scenario's
_
Besloten wordt:
1. de toekomstvisie sportcluster Vondersweijde ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
2. de gemeenteraad voor te stellen de voorkeur voor het scenario uitgebreide revitalisatie van het
zwembad en een sporthal uit te spreken en het hiervoor benodigde krediet integraal af te wegen bij de
vaststelling van de programmabegroting 2018;
3. de gemeenteraad voor te stellen ca. 5% van het totale investeringsbedrag te besteden voor het
aanbrengen van recreatieve voorzieningen en hiervoor een extra krediet van € 400.000,- beschikbaar te
stellen;
4. in de eerste helft van 2018 te zoeken naar mogelijke samenwerkingspartners in de lijn van gezondheid
en bewegen voor de overige ruimten in het huidige gebouw;
5. de gemeenteraad voor te stellen riothermie als duurzaamheidsmaatregel toe te passen.
Samenvatting
In 2020 is grootschalig onderhoud van het sportcluster Vondersweijde noodzakelijk. Sportcluster
Vondersweijde bestaat uit een zwembad, een sporthal, horeca, fitnessruimten en squashbanen. De
grootste investering ontstaat doordat in 2020 de installaties van het gehele sportcluster zowel technisch als
economisch afgeschreven zijn. Een deel daarvan is nu al afgeschreven en vervanging is uitgesteld tot
besluitvorming. Volledige vervanging is noodzakelijk. Afgelopen periode is onderzoek gedaan naar
meerdere scenario’s voor de toekomst. Deze scenario’s zijn nieuwbouw, revitalisatie en groot onderhoud of
sluiten en slopen. Op basis van de onderzoeken en het participatieproces wordt geconcludeerd dat
nieuwbouw van een zwembad en sporthal de voorkeur heeft mits er voldoende ruimte in de reserves is om
de boekwaarde af te boeken. Dit is echter niet het geval waardoor revitalisatie uitgebreid het meest
haalbare en beste scenario is voor de toekomst van het sportcluster. Ook met revitalisatie uitgebreid kan
een toekomstbestendige en flexibele voorziening worden gerealiseerd. Ook biedt revitalisatie uitgebreid wel
mogelijkheden om te werken aan een duurzame voorziening.
Het voorkeursscenario revitalisatie uitgebreid zal integraal worden afgewogen bij de behandeling van de
meerjarenbegroting 2018. Na vaststelling bij de meerjarenbegroting zal een definitief ontwerp voor de
revitalisatie volgen. Om in 2020 gereed te zijn en een risicovolle exploitatie te voorkomen is het
noodzakelijk nu een keus te maken voor de toekomst.
Volgend veld
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INTB-17-03200
wethouder Rob Christenhusz
Team ontwikkeling en ondersteuning
Keurmerk Werkpakt
_
Besloten wordt:
1. het keurmerk Werkpakt uit te reiken aan werkgevers die aantoonbaar bijdragen aan het bieden van
duurzame oplossingen voor werkzoekenden;
2. in een uitvoeringsnotitie van het inkoopbeleid uit te werken dat bedrijven die beschikken over het
keurmerk Werkpakt een voorkeurspositie krijgen bij inkoop en aanbestedingen vanuit de gemeente
Oldenzaal.
Samenvatting
Met dit advies besluit de gemeente Oldenzaal het keurmerk Werkpakt uit te reiken aan werkgevers die
aantoonbaar bijdragen aan het duurzaam laten participeren van werkzoekenden. Daarmee laat de
gemeente Oldenzaal zien dat zij sociaal ondernemen belangrijk vindt. Het keurmerk wordt in eerste
instantie voor één jaar toegekend. Daarna wordt opnieuw beoordeeld of het bedrijf voor het keurmerk in
aanmerking komt. Voor bedrijven die al langer het keurmerk hebben is de geldigheidsduur twee jaar.
Werkgevers kunnen zelf het keurmerk aanvragen. Bij de beoordeling worden extra punten toegekend aan
bedrijven die lid zijn van de werkgeversvereniging Oldenzaal aan de slag!.
Bedrijven die beschikken over het keurmerk Werkpakt zullen bij inkopen van de gemeente Oldenzaal een
voorkeurspositie krijgen en krijgen een lagere SROI-verplichting opgelegd bij de gunning van een opdracht
van (een van) de Twentse gemeenten.
Volgend veld
INTB-17-03334
wethouder Rob Christenhusz
Team ontwikkeling en ondersteuning
Gemeentepolis collectieve zorgverzekering minima
Besloten wordt met zorgverzekeraar Menzis per 1 januari 2018 een nieuwe overeenkomst collectieve
zorgverzekering voor minima af te sluiten volgens bijgaand concept.
Samenvatting
Sinds 1998 heeft de gemeente Oldenzaal voor minima een collectieve zorgverzekering afgesloten. De
huidige overeenkomst eindigt per 1 januari a.s.
De Aanbestedingswet heeft onlangs een aantal wijzigingen ondergaan waardoor de huidige overenkomst
niet verlengd kan worden. Gelet op de waardebepaling van de gemeente Oldenzaal is aanbesteding niet
vereist en kan de huidige overeenkomst worden aangepast waarbij de looptijd wordt gewijzigd naar een
overeenkomst van bepaalde duur.
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INTB-17-03323
wethouder Rob Christenhusz
Team realisatie
Overdragen servicewerkzaamheden aan verenigingen en uitbesteding beheer en onderhoud
sportaccommodaties
Besloten wordt:
1. de servicewerkzaamheden op de sportaccommodaties over te dragen aan de verenigingen en hiervoor
overeenkomsten af te sluiten;
2. het overige beheer en onderhoud op de sportaccommodaties per 1-1-2018 enkelvoudig onderhands te
gunnen aan Gildebor en af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid;
3. 6,4 fte SW medewerkers te detacheren naar Gildebor voor de uitvoering van de werkzaamheden op de
sportaccommodaties;
4. de begrotingswijziging op sport vast te stellen en een aanvullend budget van € 48.108,- aan te vragen
en dit mee te nemen in de 3de Burap.
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Samenvatting
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties. In 2016 is in
samenwerking met de voetbalverenigingen en de rugbyvereniging een proces in gang gezet waarbij de
uitvoering van de servicewerkzaamheden wordt overgenomen door de verenigingen. Dit proces is
inmiddels met succes afgerond. De verenigingen voeren de service werkzaamheden vanaf dit seizoen zelf
uit. De werkzaamheden houden in het schoonmaken van de kleedkamers, het groenonderhoud op de
parken, het kleine dagelijks onderhoud aan de kleedkamers en het vegen en legen van de afvalbakken. Het
veldonderhoud wordt uitgevoerd door team Buitenbeheer van de gemeente Oldenzaal. Per 1 januari 2018
zal Gildebor de werkzaamheden overnemen. De Oldenzaalse SW medewerkers, die nu nog werkzaam zijn
op de sportaccommodaties, gaan mee naar Gildebor.
Volgend veld
INTB-17-03317
wethouder Manouska Molema
Team ontwikkeling
Afvalbeheer, resultaten half jaar Diftar, inzet Reserve Afvalstoffenheffing en beantwoording vraag uit raad
_
Besloten wordt de raad te informeren middels een raadsinfobrief over:
1. de resultaten van Diftar na een half jaar;
2. de voorbereiding van de afvalbegroting 2018;
3. de onttrekking van € 140.000,- ten laste van de reserve Afvalstoffenheffing te betrekken bij de afweging
van Nieuw Beleid in de programmabegroting 2018 en
4. beantwoording vraag raadsvergadering mei over tarieven andere gemeenten.
Samenvatting
Na een half jaar Diftar in Oldenzaal blijken de resultaten aanhoudend positief: bijna een halvering van de
hoeveelheid restafval, 22% meer GFT en 70% meer verpakkingen ten opzichte van het eerste half jaar van
2016. Ook de afvalbegroting valt in 2018 lager uit: het vaste tarief kan € 20,- omlaag terwijl de variabele
tarieven gelijkblijven. Daar bovenop stelt het college voor bij de behandeling van de begroting 2018 het
vaste tarief in 2018 met € 10,- extra te verlagen door een bijdrage uit de Reserve Afvalstoffenheffing.
In de vergadering van mei heeft de raad gevraagd naar tarieven van de afvalstoffenheffing in andere
gemeenten. Door middel van een raadsinfobrief informeert het college de raad over bovengenoemde
zaken.
Volgend veld
INTB-17-03240
wethouder Manouska Molema
Team interne dienstverlening
Verbeteren inkoop- en aanbestedingsbeleid
_
Besloten wordt:
1. in te stemmen met voorgestelde aanbevelingen om te komen tot een verbeterde inkoop en
aanbesteding;
2. bijgevoegde presentatie aan de orde te stellen in een politiek forum.
Samenvatting
Al sinds de start van de Aanbestedingswet in april 2013 zoeken gemeenten de grenzen op om opdrachten
onder te brengen bij lokale ondernemers. In de afgelopen periode is onderzoek gedaan om binnen deze
grenzen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Oldenzaal verbeteringen aan te
brengen in de huidige werkwijze met als doel het stimuleren van de lokale economie door lokale
ondernemers meer te betrekken bij inkoop- en aanbestedingen. De in de notitie 'Inkoop gemeente
Oldenzaal' genoemde aanbevelingen zijn in bijgaand advies verwoord.
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INTB-17-03337
wethouder Manouska Molema
Team ontwikkeling en ondersteuning
Onderwijshuisvesting IHP
_
Besloten wordt om akkoord te gaan met de beantwoording van de 4.7-vragen van de LPO fractie door
middel van bijgevoegde brief.
Samenvatting
In het politiek forum van 12 juni is het concept IHP voorgelegd aan de raad. Tijdens deze bespreking
kwamen er veel vragen van fractieleden. Deze zijn schriftelijk beantwoord door middel van een raadsmemo
d.d. 25 juli 2017. Tevens is er een raadsinfobrief verstuurd met de stand van zaken en een doorkijk op het
vervolgproces. Deze beantwoording riep bij de fractie van de Lokale Partij Oldenzaal nog andere vragen op
die via bijgevoegde brief worden beantwoord.
Volgend veld
INTB-17-03336
wethouder Manouska Molema
Team ontwikkeling
Beantwoording brief LPO-fractie inzake project duurzaamheid en besteding budgetten
_
Besloten wordt de LPO-fractie te antwoorden door middel van bijgevoegde antwoordbrief.
Samenvatting
De LPO heeft schriftelijke vragen gesteld over het project Duurzaamheid en de besteding van de diverse
budgetten. Door middel van de bijgevoegde brief worden deze vragen beantwoord.
Volgend veld
INTB-17-03321
wethouder Manouska Molema
Team ontwikkeling
Voortgang Duurzaam Oldenzaal 2017 en doorkijk 2018
_
Besloten wordt:
1. de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het project duurzaamheid door middel van
bijgevoegde raadsmemo, ter behandeling in het politiek forum van 9 oktober;
2. kennis te nemen van de managementrapportage van de Stichting Duurzaam Oldenzaal en deze door te
sturen aan de gemeenteraad.
Samenvatting
Met de raadsmemo wordt inzage gegeven in de voortgang van het uitvoeringsagenda Duurzaam Oldenzaal
2017. Ook wordt de uitvoeringsagenda 2018 in de raadsmemo gepresenteerd, hiervoor wordt het restant
van de bestaande reserve duurzaamheid ingezet. Hierbij wordt de focus gelegd op de energietransitie
conform de opdracht van de gemeenteraad.
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