








Motie 

Raadsvergadering 30 oktober 2014 
Onderwerp: 3. Revitaliseringsplan sportpark De IJsselweide 

Motie op grond van Reglement van Orde. 

Indiener(s): H.C.J. Canter Cremers (D66) mede namens SP en PvdA 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, 

Overwegende dat: 

-In het raadsvoorstel staat te lezen dat na realisatie van het plan de gemeente de exploitatie en het 
beheer van de sporthal en velden op het sportpark die bij de gemeente in eigendom zijn 
onderbrengt bij een derde partij en het daarbij gewenst is dat de lokale sportverenigingen onderdeel 
zijn van die derde partij. 

- In het werkakkoord is opgenomen dat de sportvelden en voorzieningen worden geprivatiseerd 

- Directe betrokkenheid van gebruikers leidt tot beter onderhoud en benutting van 
sportvoorzieningen en tot meer kwaliteit voor minder 

- In andere gemeenten al veel goede ervaringen zijn opgedaan met beheersstichtingen voor dit soort 
voorzieningen 

Draagt het college op 

Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk direct na realisatie van het plan de exploitatie en het beheer van 
de sporthal en velden op het sportpark die bij de gemeente in eigendom onder te brengen bij een i 
beheersstichting. f — \ ^ Ö \ f ^ C 

- er voor zorg te dragen dat de beheersstichting een dagelijks bestuur krijgt dat wordt gevormd door AP^OtfcH^A— 
een onafhankelijk voorzitter, {aen (afgevaardigde voode gomooatcj en een afvaardiging van het é(L ̂ Qr\CUL 
algemeen bestuur waarin alle van het sportpark gebruik makende (sport-)verenigingen/organisaties o*^* J^n^ 
met een vertegenwoordiger zitting hebben. 

- De beheersstichting te voorzien van de volgende taken: 
I. Verantwoordelijkheid voor alle beheer, verhuur, onderhoud en toekomstige aanleg/vervanging 

van faciliteiten (Park management); 
II. Het mede vorm en praktische invulling te geven aan het gemeentelijk beleid inzake 

breedtesport; 
III. Het in licht van bovenstaande stimuleren en benutten van synergie tussen de verschillende 

verenigingen. 

Ondertekening: 

H.C.J. Canter Cremers, (D66) Ton Menke (PvdA) 
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