Schriftelijke vragen aan het college (Art. 37 – Reglement van Orde)
Registratienummer:
Datum: 16 maart 2018
Aan de voorzitter van de raad.
Steller(s) van de vragen:
Leon Erwich
Onderwerp:
huurdispensatie bij sportieve evenementen tijdens de schoolvakanties
De fractie van Leefbaar 3B verzoekt het college de volgende vragen schriftelijk te
beantwoorden:
1. Is het college bereid om huurdispensatie te verlenen, om jongeren in de vakantie
periode met extra sportieve activiteiten te faciliteren?
2. Zo neen, waarom niet?
3. Zo ja? Chapeau!

Toelichting:
Tafeltennis vereniging TTV Combat benutte de schoolvakantie voor het organiseren van
een openbaar jeugdtafeltennistoernooi voor de schooljongeren, hiervan is druk gebruik
gemaakt.
Tijdens mijn bezoek is gebleken dat naast het nemen van een vrije dag door de leden
van TTV Combat, om een en ander te organiseren en te begeleiden, ook voor dit soort
activiteiten door de gemeente huurpenningen zijn gevraagd d.m.v. zaalhuur!?
Deelt uw College mijn mening dat het, in het kader van het jeugdbeleid van de gemeente,
wenselijk is dat verenigingen die voor activiteiten tijdens de vakantie periode met veel
eigen vrijwilligers (die ook een vrije dag moeten nemen), gebruik maken van een op dat
moment leegstaande gemeentelijke accommodatie, waardering moet worden
opgebracht in de vorm van huurdispensatie?.
(Dit zou tot de mogelijkheid moet horen en /of zou kunnen worden aangeboden?)
Dat juist door de jeugd op deze manier te betrekken bij sportevenement / activiteiten je ze
leert om te participeren en waarmee je betrokkenheid van jongeren in hun omgeving vergroot,
de sociale cohesie versterkt en we d.m.v. deze huurdispensatie ook het actief burgerschap
kunnen ondersteunen en stimuleren?

De zaalhuur van het scholieren toernooi schat ik op € 250,00 (tweehondervijftig!)
Naast een groot aantal vrijwilligers schat ik het aantal kinderen dat de gehele dag
aanwezig was op zo’n 60 jongeren.

Ondertekening en naam,
Leon Erwich

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…)
(art. 37, derde lid Reglement van orde van de raad).

