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Forum Ruimte 
 

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op dinsdag 26 oktober 2021 om 20:00. 
 
 
Voorzitter: A.P.M. van Wijk 
 
Griffier:  A. van der Lugt 
 
Forumleden: M.E. van den Berg (Onafhankelijken) 

J.V. Bos (CU/SGP) 
J. Broere (CU/SGP) 
G.W.J. Hoogenboom (VVD/D66) 
W.K. Knol (Wakkere Geelbuik) 
M.J. Kruiswijk (VVD/D66) 
L.J. Oosterom (CDA) 
D. Stapel (CDA) 
A. Th. Wildeman (Onafhankelijken) 

   
College: J.I.M. Duindam (wethouder) 

W.J.P. Kok (wethouder) 
  B.C. Lont (wethouder) 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:05. 
 
 

2. Vaststellen agenda 
 

De voorzitter stelt voor om agendapunt 4 na afloop van de behandeling van de agendapunten 
5 en 6 te behandelen. De forumleden gaan akkoord met dit voorstel. De agenda wordt verder 
conform vastgesteld. 

 
 

3. Vaststellen besluitenlijst Forum Ruimte 21 september 2021 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

4. Toelichting op het schetsplan Statenland met de daarbij gehanteerde uitgangspunten, de 
projectrisico’s en de financiën 

 
De heer Hangelbroek (bureau West 8) verzorgt een presentatie over het onderwerp. 
 
Toezegging: Er wordt toegezegd dat het financiële overzicht vanuit de presentatie in een 
duidelijke versie aan de gemeenteraad wordt gestuurd. 

 
 

5. Toelichting op de resultaten van het gevraagde onderzoek naar de haalbaarheid van het 
nieuwe zwembad, de projectrisico’s en de financiën 

 
De projectleider, de heer Beumers, verzorgt een presentatie over het onderwerp. 
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De volgende personen spreken met de forumleden mee over het onderwerp: 
 
- De heer Van Baaren (voorzitter SBZO); 
- De heer Van den Hadelkamp (bestuurslid SBZO); 
- De heer Van Zuilen (badmeester Ons Statenbad); 
- De heer Verkleij (bewoner). 

 
Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe om een beoordeling van LaGro inzake 
‘Aanbesteding, staatssteun en Wet Markt en Overheid’ met de gemeenteraad te zullen delen. 
 
De heer Van Baaren geeft aan om openstaande vragen vanuit de forumleden zo snel mogelijk 
schriftelijk te zullen beantwoorden. 

 
 

6. Toelichting op de stand van zaken m.b.t. de verplaatsing van de skeelerbaan, de bijbehorende 
risico’s en de financiën 
 
Wethouder Duindam geeft een toelichting op het onderwerp. 
 
De volgende personen spreken met de forumleden mee over het onderwerp: 
 
- Mevrouw Van der Laan (secretaris SVO); 
- De heer Admiraal (technische commissie SVO). 
 
 

7. Ter inzage liggende stukken 
 
Er worden geen vragen gesteld over de ter inzage liggende stukken; deze zijn al wel deels 
aan de orde gekomen gedurende de eerdere agendapunten. 

 
 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:35. 
 
 
Aldus vastgesteld door het Forum Ruimte tijdens de openbare bijeenkomst van 7 december 2021, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
<Nog in te vullen>     R.A. van den Hoogen 


