Aan de gemeenteraad

2019 – 9

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake Actualisatie Integraal Accommodatieplan- gymzaal
1. Voorstel
U wordt voorgesteld beslispunt 2 te wijzigen met de toevoeging zoals aangeven achter b.
Beslispunt 2 komt dan te luiden:
2. Het college opdracht te geven om hoofdstuk 4 van de Actualisatie integraal Accommodatie Plan
nader uit te werken, met dien verstande dat:
a. deelvoorstellen met financiële en/of ruimtelijke gevolgen die tot de bevoegdheid van de raad
behoren ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd;
b. de gymzaal aan de Da Costalaan niet wordt afgebroken, maar de kleedkamers worden
gerenoveerd;
2. Aanleiding
Het voorstel van burgemeester en wethouders met betrekking tot de Actualisatie Integraal
Accommodatieplan (AIAP).
3. Aspecten
De gymzaal aan de Da Costalaan verkeert in goede staat en wordt veel gebruikt, o.a. door scholen.
Deze gymzaal heeft ook een sociale functie voor de wijk Oost. De vereniging To Uchi geeft hier al sinds
jaar en dag judo aan groot en klein en houdt deze ruimte graag hiervoor beschikbaar.
De gymzaal aan de Da Costalaan is altijd goed onderhouden, enkele jaren geleden nog van een nieuw
dak voorzien en heeft een opwaardering van de binnenruimte gekregen, met uitzondering van de
kleedkamers.
Eén van de doelen van het (A)IAP is een verantwoorde besteding van middelen bij de optimalisatie van
het maatschappelijk vastgoed.
Met op korte termijn renovatie van de kleedkamers kan de gymzaal voor langere tijd bovengenoemde
functies vervullen.
4. Aanpak/Uitvoering
Het college doet de raad op korte termijn een voorstel met daarin een planning en de kosten voor de
renovatie van de kleedkamers.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De kosten van de sloop in 2023 van € 209.235 worden hiermee bespaard.
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