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1. Besluitvorming Sporthal Benedenveer
Op 10 december 2013 heeft de raad het principe besluit genomen om een geprivatiseerde sporthal
te realiseren op locatie Benedenveer.
Het college heeft de opdracht gekregen om binnen de kaders van het principebesluit te komen met
een definitief uitgewerkt voorstel aan de raad. De planning was om dit voorstel te behandelen in de
opiniërende raad van 26 juni en besluitvormend in de vergadering van 9 september 2014.
De afgelopen maanden is samen met de Stichting Sportaccommodatie Benedenveer( hierna te
noemen: SSB) hard gewerkt aan de uitwerking van het voorstel. Op dit moment kan binnen de kaders van de raad geen sluitende Businesscase worden gepresenteerd. Samen met SSB wordt gezocht naar oplossingen om te komen tot een voorstel dat aan de raad ter besluitvorming kan worden
voorgelegd. Dit betekent dat meer tijd nodig is en de oorspronkelijke planning niet gehaald wordt.
We hopen dat wij samen met SSB op korte termijn tot overeenstemming komen en dat het college
van B&W in juni een besluit kan nemen. Voor de voortgang van het project is het belangrijk om zo
snel mogelijk een besluit van de raad te hebben.
In de jaaragenda van de raad zijn 8 en 9 juli ingepland voor de behandeling van de kadernota. De
verwachting is dat geen twee avonden nodig zijn voor de behandeling van de kadernota omdat het
een beleidsarme kadernota is.
Aan de agendacommissie is het verzoek gedaan om, er van uitgaande dat B&W uiterlijk 24 juni
een besluit kan nemen, op 8 of 9 juli een opiniërende bijeenkomst te reserveren voor de opiniërende behandeling van het project ‘Sporthal Benedenveer’. De raad kan dan in de vergadering van 9
september 2014 een besluit nemen. Naar aanleiding van het door de raad aangenomen amendement
is een Integraal Accommodatieplan (IAP) opgesteld. Omdat een directe relatie bestaat tussen de
uitkomsten van het IAP en de Sporthal Benedenveer is aan de agendacommissie het verzoek gedaan om gelijktijdig met de opiniërende behandeling van de Sporthal Benedenveer ook het IAP
opiniërend te bespreken.
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