VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Zaaknummer: 4097-2016
s.v.p. aankruisen welke vraag u wilt stellen
Omschrijving

Afdoening

☐

Informatieve/technische vraag
(over openbare stukken of besluiten van het college)

☒

Informatieve/technische vraag
(over stukken of besluiten van het college of een document dat
op (raads)agenda staat)

Mondeling
Wethouder of afdelingshoofd beantwoordt zo
spoedig mogelijk.
Schriftelijk
Wethouder of afdelingshoofd beantwoordt zo
spoedig mogelijk.

FORMULERING (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Onderwerp: Sport en Spel Reek RV 12-12-2019 ag.pnt. 6a
1. Het CDA was niet in staat om de podium-bijeenkomst bij te wonen. Het ontbreekt ons
(dus?) aan een schetsmatig plan van de opzet van de nieuwbouw, waarmee enig inzicht
van de omvang en de investering ontbreekt. Graag ontvangen we het plan zoals besproken
is in de VV. Kan tevens de begroting bijgevoegd worden, om zodoende een indruk te
krijgen van de investeringen in het horeca/vergader gedeelte?.
2. Betekent het voldoen aan 1.7 dat de beheersorganisatie zich ook verantwoordelijk stelt
voor de exploitatie in de eerste jaren voordat het college terugkomt naar de Raad om het
budget finaal te bestemmen?
3. De exploitatie-bijdragen voor deze verenigingen in Reek stijgen met 28 %, naar ca.
147.000. Dit betekent een jaarlijkse (exploitatie!) subsidie van ca. 275 Euro per jaar per lid
(bij een totaal van ca. 535 leden). Graag horen we in welke range de exploitatie-subsidie bij
de andere voetbal/tennisverenigingen liggen in Landerd, en (zonodig) een reactie op de
verschillen met name gerelateerd op een komende harmonisatie straks in een nieuwe
gemeente.
4. Een min of meer gebruikelijk methode is het overdragen van de accommodatie aan een
beheersorganisatie onder verlening van een percentage (80 - 90 %) subsidie over de renteen aflossing, waarmee verenigingen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen voor de
accommodatie en ook veel zelfstandiger worden. Waarom is hier niet voor gekozen?
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ANTWOORD OP (SCHRIFTELIJKE) VRAAG

Datum: 9-12-2019
Antwoord:

1. Dat is mogelijk. Zie bijlage.
2. De gemeenteraad stelt het krediet onder de gestelde voorwaarden beschikbaar. In
overeenstemming met wat de wethouder in de voorbereidende raad heeft toegelicht; als
voldaan wordt aan de voorwaarden kan gestart worden met de bouw van de nieuwe
accommodatie. Het college informeert de gemeenteraad in een bijeenkomst zodra dit het
geval is.
3. Naast het feit dat wij niet over alle gegevens beschikken momenteel om deze vraag
inhoudelijk goed te kunnen beantwoorden, is hier sprake van een maatwerkoplossing.
Rekening houdend met de schaal van Reek om een dergelijke toekomstbestendige
accommodatie te kunnen realiseren is hiervoor gekozen.
4. Een van de uitgangspunten is om de accommodatie zelf in eigendom te hebben. We dragen
de verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie over aan de nog op te richten
beheersorganisaties. Uitgangspunt hierbij is maximale organisatorische onafhankelijkheid
van deze organisatie.
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