
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN PETRA VAN NES – DE MAN (BURGER OP 1), JEROEN RIJSDIJK 
(PvdA) EN BÖRN ROS (GROENLINKS) OVER BEHOUD VAN SPORTHAL DE BEVERBOL 
BOLNES

Voorgesteld: 10 juli 2018

Nr. 2018 –  3

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 1329393, agendapunt 3, tot behandeling van de Kadernota begroting 2019;

overwegende dat: 

a. in het Integraal Accommodatie Plan (IAP) toekomstplannen zijn opgenomen voor een groot deel 
van de gemeentelijke accommodaties, waaronder sporthal/wijkvoorziening De Beverbol in Bolnes;

b. in het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat ieder plan dat voortkomt uit het IAP 
overwogen zal worden of gelet op actuele ontwikkelingen de ingeslagen weg de juiste is en zo 
nodig zullen de plannen worden bijgesteld;

c. overeenkomsten met gebruikers van De Beverbol inmiddels zijn opgezegd;

is van mening dat:
 
1. de actualisatie van het IAP mogelijk leidt tot behoud van De Beverbol;

2. er verenigingen zijn die nog steeds in onzekerheid verkeren over de huidige accommodaties waar 
zij tot nu toe gebruik van maken in sporthal De Beverbol, omdat zij niet tevreden zijn met de 
geboden alternatieve locaties; 

3. dat de Beverbol een belangrijke functie vervult in Bolnes als sporthal én wijkvoorziening en 
daarom behouden zou moeten blijven;

verzoekt het college:

a.  met een definitief voorstel te komen om De Beverbol te behouden of niet te behouden;

b.  dat als wordt voorgesteld De Beverbol te behouden, de (financiële) consequenties   
     daarvan in het voorstel te vermelden;

c.  dit voorstel voor de raadsvergadering van oktober aan de raad te overleggen; 

 en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden

Petra van Nes – de Man, BURGER OP 1 Jeroen Rijsdijk, PvdA

Björn Ros, GroenLinks
 

Stemverhouding/hoofdelijke stemming.
Tegen 18: Los, Mijnders, Van Neuren, Nugteren, Ouwens, Piena, Rottier, Van der Spoel, Stip, 
Vlasblom – Liezenga, Westbroek, De Wolff – ter Beek, Breeman, Van der Duijn Schouten, Kardol, 
Kayadoe, Kloos, Van der Linden.
Voor 5: Van Nes – de Man, Rijsdijk, Ripmeester, Soffree, Fräser.
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