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IJshockeyhal
Geacht college,
Hierbij de vragen gesteld door Heerenveen Lokaal in de commissievergadering ROM van
4 februari 2019 bij agendapunt rondvraag.
Deze vragen bedoeld voor de rondvraag van betreffende ROM vergadering zijn te laat bij
u binnengekomen voor een goede beantwoording tijdens agendapunt rondvraag.
Graag beantwoording binnen de gestelde termijn en anders toegevoegd aan de
eindrapportage IJshockeyhal zoals door college is toegezegd.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

1. In een vorige raadsvergadering was er sprake dat het onderhoud voor rekening Thialf
was. Waarom moet Heerenveen bijdragen aan het onderhoud?
In de brief van 21 december 2018 hebben wij u aangegeven dat wij de urgentie voelden
om snel met een oplossing te komen. In deze brief gaven wij eveneens aan dat wij nog
inzichtelijk maken of de investeringen en andere vergoedingen door Thialf of de
gemeente Heerenveen gedragen dienen te worden. Hierover wordt u in het geplande
feitenrelaas geïnformeerd.

2. Er is zover wij hebben kunnen zien maar 1 reparatie gedaan door 1 aannemer.
Waarom worden de kosten van deze reparatie verdeeld over twee bv's?
We maken dit inzichtelijk in het geplande feitenrelaas.

3. Thialf bv is verantwoordelijk voor de exploitatie. Waarom moet Heerenveen bijdragen
aan de exploitatie?
Zie antwoord vraag 1.

4. ijshockey club Unis flyers heeft geld via Thialf ontvangen. De rekening hiervan komt
weer bij Gemeente Heerenveen zo verklaarde Thialf directeur Marc Winters afgelopen
vrijdagavond 1 februari. Waarom komt deze rekening bij de Gemeente Heerenveen?
Is dit meegenomen in de 200.000?
Zie antwoord vraag 1.

5. Vrijdagavond 1 februari bleek ook dat sponsoren van de Unis Flyers compensatie
wilden van 30% deze rekening komt dan net als punt 4 bij de rekening van Thialf aan
Gemeente Heerenveen. Hoe zit met staatssteun?
We zijn met de Unis Flyers in gesprek over gemaakte kosten en mogelijke
inkomstenderving. De gemeente is niet van plan sponsoren van Unis Flyers een
dergelijke generieke vergoeding te geven. Van sponsoren mag ook in moeilijke tijden
steun verwacht worden in plaats van vraag naar een financiële compensatie.

6. Het koelsysteem is lek in Thialf. Er moet een nieuwe betonvloer in. Wie is
verantwoordelijk voor deze kosten?
De exploitant.

7. Wordt er na de uitgevoerde werkzaamheden in de hal opnieuw een sterkte test
gedaan? Zo nee, waarom niet en zo ja wanneer en hoe?
Nee er wordt na deze aanpassingen niet meer getwijfeld aan de stabiliteit van de hal.

