Schriftelijke vragen ex. artikel 40 RvO
Onderwerp: Uitvoering toekomstvisie sportparken een oplossing voor ‘De Paraplu’
Tijdens de Hamerraad van 11 december 2018 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van
een koerswijziging inzake de voortgang van de uitvoering van de Toekomstvisie Sportparken
en meer in het bijzonder het realiseren van een multifunctioneel sportcomplex op de
Schenkeldijk voor de verenigingen (V.V. Dubbeldam/TTVD/Movado). Het college lijkt nu een
totaal andere richting in te zijn geslagen. Dat die koers door de betreffende verenigingen
waarschijnlijk ondersteund wordt, neemt onze zorgen niet weg. De richting waarvan nu
afscheid wordt genomen, kon immers ook op steun rekenen van de verenigingen en er was
ook een intentieovereenkomst. Toch constateren we ook nu na jaren dat er nog steeds geen
oplossing is voor de sportverenigingen. Wij willen voorkomen dat ook dit traject strand op
uitvoeringskracht. Omdat de sportverenigingen (V.V. Dubbeldam/TTVD/Movado) daar de
dupe van zijn. Daarbij herinneren we de wethouder graag aan zijn toezegging om de raad
uiterlijk op 1 december een oplossing aan te bieden.
Daarom nu de volgende vragen:
1. Is de wethouder het ermee eens dat de gedane toezegging niet is gehaald? Wat is
hiervan de oorzaak en waarom heeft de wethouder, die dit zag aankomen, de raad
niet eerder geïnformeerd?
2. Kunt u ons informeren over de (aard van de) gesprekken die u heeft gehad met de
betreffende sportverenigingen. Heeft u deze koerswijziging geïnitieerd of is dit
geïnitieerd door de sportverenigingen?
3. Kunt u ons in de breedte (financieel, inhoudelijk) informeren over de afwegingen die
u heeft gemaakt om deze nieuwe richting (samen met de verenigingen) in te slaan?
4. Kunt u ons de intentieovereenkomst waarover u ons heeft geïnformeerd ter
beschikking stellen?
5. Kunt u ons informeren over het tijdspad dat u voor ogen heeft. Wanneer kunnen wij
als raad een voorstel tegemoetzien en wanneer kunnen de sportverenigingen hun
intrek nemen in de betreffende accommodaties?
6. Kunt u ons informeren over de impact (financieel en inhoudelijk) van de richting die u
nu lijkt in te slaan rondom deze sportverenigingen en de eerder door de raad
vastgestelde toekomstvisie sportparken?
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