Schriftelijke vragen
Reg. Nr. 2018-03
Datum:
Van:
Aan:
Onderwerp:

6 maart 2018
PvdA
College
Verhuur gemeentelijke accommodaties

Datum beantwoording:
Behandeld in college van:

(in te vullen door de griffie)
(in te vullen door de aanvrager)
(in te vullen door de aanvrager)
(in te vullen door organisatie)
(in te vullen door organisatie)

Toelichting
De fractie van PvdA Heerde heeft onlangs vernomen dat de gemeente Heerde verhuur van de
gemeentelijke accommodaties niet toestaat in de zomermaanden. Via Funky Factory Charmain
kregen wij het bericht dat het onmogelijk is voor haar om een gymzaal te huren in de maanden
juli/augustus. Op dit moment maken zij gebruik van de gymzaal op de locatie Rhijnsburg. Ook
andere locaties zijn niet te huren door Funky Factory Charmain. Dit roept een aantal vragen op bij
de fractie van PvdA Heerde
Vragen:
1. Klopt bovenstaand verhaal en is het inderdaad niet mogelijk om een gymzaal te huren in de
maanden juli/augustus
2. Zo ja, waarom kan Funky Factory Charmain, alsmede andere commerciële organisaties geen
aanspraak maken op verhuur van gemeentelijke gebouwen in deze maanden?
3. Zijn er meer partijen die gebruik willen maken van gemeentelijke accommodaties, die
hetzelfde bericht hebben ontvangen op hun verzoek?
4. Is er een alternatief aangeboden door de gemeente Heerde?
5. Wat zijn de misgelopen inkomsten voor de gemeente Heerde door het niet toestaan van
verhuur in deze maanden over alle locaties?
Namens de fractie van PvdA Heerde
Bram Horst
Antwoord (in te vullen door organisatie)
1. Het is inderdaad niet mogelijk om een gymzaal de huren in de periode dat de basisscholen
zomervakantie hebben. Het is dus niet correct dat dit van toepassing is voor hele periode van
juli en augustus.
2. Deze periode worden veelal gebruikt voor groot onderhoud. Daarnaast maken veel vaste
huurders (o.a. ook scholen) geen gebruik van een sport- of gymzaal, waardoor het efficiënter
is om niet te verhuren. Zo wordt in deze periode ook het dagelijkse schoonmaakprogramma
stilgelegd.

3. Voor zover bekend zijn er geen andere partijen die in genoemde periode gebruik willen
maken van een sport- of gymzaal.
4. Nee, er is geen alternatief voorhanden. Wellicht kan buiten de gemeente Heerde gekeken
worden of bij private partijen.
5. Zoals aangegeven zijn bij ons geen andere partijen bekend die in de zomerperiode een sportof gymzaal willen huren. De inkomsten uit incidentele verhuur in de zomerperiode wegen niet
op tegen de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.
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