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Kernboodschap voorstel:
De planvorming van ’t Hazzo begint steeds meer vorm te krijgen. Alle functionele
behoeften zijn in beeld gebracht (verenigingen, exploitant, omwonenden, gemeente),
gewogen en vertaald naar een Voorlopig Ontwerp. Voor noodzakelijke functies wordt de
raad gevraagd de middelen beschikbaar te stellen. Na de bestuurlijke besluitvorming
worden de betrokkenen gevraagd mee te denken met de verdere invulling van het
Definitief Ontwerp.

Voorstel aan de gemeenteraad
1. De voorziening groot onderhoud ’t Hazzo toe te voegen aan het
krediet ombouw ’t Hazzo.
2. Het Voorlopig Ontwerp van ’t Hazzo uit te breiden met
zonnepanelen en renovatie van de tribune en de lasten te
dekken uit de algemene reserve.
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B-stuk
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In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat het volgende punt
nog verduidelijking behoeft:
Er is onduidelijkheid over voorstel 2. Het college heeft deze als een optie aan de raad
willen voorleggen en als zodanig aangeboden. Helaas is het woord ‘optioneel’ niet in de
raadsstukken overgenomen waardoor de indruk heeft kunnen ontstaan dat het college
voorstelt de zonnepanelen en tribune in het Voorlopig Ontwerp op te nemen. Het college
heeft u echter de optie willen bieden zodat na een inhoudelijk debat de raad hierover
een keuze kan maken.
De gerezen onduidelijkheid tijdens de oordeelsvormende behandeling van het voorstel
heeft inmiddels geleid tot een amendement waarin wordt voorgesteld niet akkoord te
gaan met het 2e voorstel.
Na afstemming met de griffie heeft het college er voor gekozen het voorstel ongewijzigd
te laten en u via een reactieformulier te informeren. Met de behandeling van het
amendement kan de raad een besluit nemen over het al dan niet uitbreiden van de
zonnepanelen en de renovatie van de tribune.

