Schriftelijke vragen MPN-PN
Beheerovereenkomsten – Traject Binnensportaccommodaties
Tijdens de meningsvormende raad van 27 oktober jl. heeft de MPN-PN fractie het Traject
Binnensportaccommodaties ter discussie gesteld. Dit onderwerp staat al vanaf 2012 op de agenda en
in de begroting 2017-2020 is nu opgenomen dat de jaren 2017 en 2018 gebruikt worden om met dit
onderwerp aan de slag te gaan zodat we vóór 2019 een besluit kunnen nemen hoe we in de
toekomst om willen gaan met het beheer. In de najaarsnota staat dat: "met de beheerder van de
Vlinder is afgesproken om het contract per medio 2019 te beëindigen en dat de contracten met de
Vlijt en de Steupel per ultimo 2019 expireren (oftewel aflopen)." In de begroting staat dat: "We
werken aan een doelmatig en efficiënt beheer van de binnensportaccommodaties."
MPN-PN maakt zich zorgen over het traject de Vlinder. Onze fractie heeft op 10 november
aangegeven dat de Vlinder niet gesloten mag worden voordat een goed alternatief beschikbaar is in
de kern Ter Aar.
De MPN-PN fractie heeft de volgende vragen:
1. Graag ontvangen wij schriftelijk het op 27 oktober door de wethouder geschetste proces
”Sportaccommodaties door een bredere bril bekeken”.
2. Kan het college aangeven hoe het traject om te komen tot een nieuw en goed alternatief voor de
Vlinder eruit gaat zien, zowel het tijdpad als het onderzoek naar de mogelijke scenario’s? Dit gezien
het feit dat het contract met de beheerder is beëindigd medio 2019 en het onderhoud wat de
sporthal nodig heeft?
3. De wethouder gaf in antwoord op onze vragen aan dat “je pas kunt handelen op gelijkwaardige
wijze met beheerders als zij naar een 3e termijn van 5 jaar gaan. Dat betekent voor de Vlijt , de
Steupel en de Ringkant dat de contracten eindigen in het 3e kwartaal van 2019. En dan een jaar van
te voren dus 3e kwartaal 2018. Die tijd heb je om wat te doen”.
MPN-PN wil met de onderstaande vragen niet zeggen dat we afscheid moeten nemen van de huidige
beheerders, integendeel, maar we willen weten wat de juridische status is en daarmee de
(on)mogelijkheden in 2019.
a. Kunt u duidelijk aangegeven wanneer de contracten met de beheerders voor de Steupel en de
Vlijt+Ringkant aflopen?
b. Wanneer één jaar van te voren deze contracten worden opgezegd is er dan in 2019 een nieuwe
situatie zonder verplichtingen naar huidige beheersovereenkomsten ontstaan zodat de
beheerovereenkomsten, uiteraard indien gewenst, ontbonden of aangepast kunnen worden?

c. Wilt u ons de huidige beheerovereenkomsten in vertrouwen toesturen?
d. Betekent het door de wethouder geschetste beeld dat het proces om het totale maatschappelijke
vastgoed (sporthallen, IKC’s, welzijnsvoorzieningen etc.) in beeld te brengen, scenario’s te
ontwikkelen en een raadsbesluit te nemen afgerond moet zijn rond het 3e kwartaal 2018?
4. Al jaren staat in de begroting dat we werken aan een doelmatig en efficiënt beheer van de
binnensportaccommodaties.
a. Klopt het dat er door beheerders plannen zijn voorgelegd waardoor in gezamenlijkheid een
efficiënter beheer en een kostenreductie al plaats had kunnen vinden?
b. Zo ja, wat zijn de redenen geweest om deze plannen niet uit te voeren?
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