Schriftelijke vragen aan College van B&W
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Huur sportzaal De Greep

Aanleiding:
In de Raad van 14 september 2015, bij de bespreking van RV 15/39
Wet markt en overheid en sportaccommodaties, kwam het punt huur
van Sportzaal De Greep aan de orde. In vervolg op de daar gevoerde
discussie en de reactie vanuit het College het volgende:
• Sportzaal De Greep is enige tijd geleden door Stichting De Greep
overgedragen aan de Gemeente Oostzaan.
• Sporthal Oostzaan is in beheer bij de Stichting Sporthal
Oostzaan (SSO).
• Verenigingen en scholen maken al jaren gebruik van de
(sport)faciliteiten van Sportzaal De Greep en/of Sporthal
Oostzaan en betalen daar een relatief bescheiden huurbedrag
voor.
• De huur van Sporthal Oostzaan ten behoeve van verenigingen en
scholen

behoeft

blijkens

mededelingen

van

het

College

goedkeuring van de gemeente.
• De huur van Sportzaal De Greep (onderdeel van De KunstGreep
met exploitatie door de Gemeente) wordt, zover D66 is bekend,
nog steeds vastgesteld door het bestuur van Stichting De Greep.
Het College van B&W wordt gezien het bovenstaande verzocht de
volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is het juist dat de huur van de geprivatiseerde Sporthal Oostzaan
ten behoeve van verenigingen en scholen wordt goedgekeurd
door de gemeente ?
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2. Is het juist dat de huur van de bij de gemeente in eigendom
zijnde Sportzaal De Greep ten behoeve van verenigingen en
scholen wordt vastgesteld door het bestuur van Stichting De
Greep ?
Indien vraag 2 met ja wordt beantwoord:
3. Deelt het College de mening van D66 dat de huur van Sportzaal
De Greep door de gemeente dient te worden vastgesteld ?
4. Wanneer en op welke wijze gaat het College actie ondernemen
om dat te bewerkstelligen ?
Indien vraag 2 met nee wordt beantwoord:
5. Wie stelt de huurbedragen vast ?
6. Deelt het College de mening van D66 dat de huur van Sportzaal
De Greep door de gemeente dient te worden vastgesteld ?
7. Wanneer en op welke wijze gaat het College actie ondernemen
om dat te bewerkstelligen ?
Toelichting:
D66 heeft grote waardering voor de jarenlange inzet van zowel de
besturen van Stichting De Greep en Sporthal Oostzaan en de
belangrijke functie die daarmee ten behoeve van verenigingen en
scholen vervuld is en vervuld wordt.
D66 vindt het echter opmerkelijk dat de huur van een deel van het
gemeentelijk eigendom (Sportzaal De Greep) door externen wordt
bepaald, die daarmee invloed hebben op het exploitatieresultaat van
De KunstGreep en daarmee op het resultaat van de Gemeente
Oostzaan, zonder dat daarop in alle openbaarheid democratische
controle

door

de

Gemeenteraad

van

Oostzaan

kan

worden

uitgeoefend. In feite is de Gemeenteraad daarmee een deel van haar
budgetrecht ontnomen.
S.G.R. Julius namens de fractie van D66 Oostzaan
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