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Verslag : Gespreksverslag 

Datum : 27 februari 2020 

Tijd : 10.00 - 11.00 

Locatie : Gemeentehuis Steenbergen 

Onderwerp : Financiering glijbaan Aquadintel 

   

   

Aanwezig : De heer Geerts (Stichting Dinteloord in Beweging), wethouder Baartmans, de heer 

Van Oort (later), de heer Keur (verslag) 

Afwezig :  

   

De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 20 februari 2020 besloten tot een bijdrage aan een 

glijbaan voor zwembad Aquadintel van € 29.000. Dit aanvullend op een budget van ruim € 35.000 
die Stichting Dinteloord in Beweging (SDIB) in de glijbaan kan investeren.  

 

Tijdens de raadsbehandeling van het voorstel inzake de financiering van een glijbaan voor zwembad 

Aquadintel is onduidelijkheid ontstaan over het bedrag dat SDIB in de glijbaan kan investeren. Dit 

gesprek is bedoeld om daarover helderheid te krijgen.  

 

De heer Geerts geeft aan dat hij in het eerste contact met de gemeente heeft aangegeven € 27.000 
(en later nog € 8.000 wanneer dat nodig is) beschikbaar te hebben voor een glijbaan. Met daarbij de 

vraag wat er mogelijk was. De insteek was initiatievenfonds, maar het van de gemeente benodigde 

bedrag was te hoog om van dat fonds gebruik te maken.  

 

De heer Geerts merkt op dat er veel sponsoractiviteiten zijn georganiseerd om aan die € 27.000 te 
komen. Sponsoren hebben bewust gesponsord.  SDIB wil daarom een substantiële bijdrage aan de 

realisatie van de glijbaan leveren.  

 

De onduidelijkheid tijdens de raadsvergadering heeft daar wellicht mee te maken. Er is SDIB 

gevraagd wat zij vond van een volledige financiering door de gemeente. Dat vond SDIB een 

sympathiek gebaar, maar het zou geen recht doen aan de verwachtingen die bij de sponsoren is 

gewekt.  

 

De conclusie is dat SDIB de toegezegde (maximale) € 35.000 kan investeren in de glijbaan voor 
Aquadintel. Dit is naast € 8.000 voor het grondwerk, dat wordt gesponsord door een Dinteloords 
bedrijf en daarom niet in de begroting is meegenomen. De heer Geerts zegt dat middelen die door 

SDIB niet aan de glijbaan worden besteed, worden gebruikt om te voorzien in sport- en 

speelmogelijkheden voor kinderen uit Dinteloord.  

 

Wethouder Baartmans merkt in dat licht op dat een eventueel aanbestedingsvoordeel (dus de 

uiteindelijke kosten zijn lager dan het beschikbare budget) in haar optiek naar SDIB kunnen 

terugvloeien. Ook zal zij bespreken of de door SDBI op te brengen extra € 8.000,- niet alsnog door 

de gemeente kan worden gedragen.  

 

Daarnaast zegt zij toe om SDIB te betrekken bij de beoordeling van de door aanbieders van 

glijbanen in te dienen offertes. En dat de opening van de glijbaan feestelijk en in samenspraak zal 

plaatsvinden.  

 

 


