
              
 

Gemeenteraad            
 
 
Motie   
 
Datum  : 1 november 2018    
Fracties : CDA, Gemeentebelangen, SP, ChristenUnie, SGP   
Onderwerp : Duidelijkheid IJZ 
 
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 1 november 2018,  
 
Constateert dat: 

• Het onderzoek uitgevoerd door Unravelling (in opdracht van de RKC en op verzoek van de 
raad) heeft bevestigd dat er op diverse punten nog vervolgstappen voor de bouw van een IJZ 
in Hoogeveen moeten worden gezet; 

• Het leeuwendeel van de bevindingen ook op 12 juli 2018 door partijen naar voren werden 
gebracht als zorg- en/of aandachtspunten en die aanleiding gaven tot het verzoek om 
genoemd onderzoek uit te voeren; 

• Het rekenkameronderzoek de risico’s en onzekerheden nogmaals heeft bevestigd en 
verbeterpunten heeft gesignaleerd;  

• Het rekenkameronderzoek nog eens onderstreept dat er nog veel moet gebeuren, zoals in de 
raad van 12 juli 2018 ook reeds besproken. Er dus risico’s bestaan, en dat deze 
geminimaliseerd moeten worden door o.a. goed projectmanagement en dat de raad bij het 
traject goed betrokken moet worden.  

 
Spreekt als zijn mening uit: 

• ‘De schop pas de grond in mag’ als duidelijkheid aan de raad is verschaft op de onderstaande 
zes punten. Wij zien ‘de schop de grond in’ als het nemen van onomkeerbare beslissingen 
zoals de gunning van de bouwopdracht: 

a. Programma van Eisen voor het zwembad-ijsbaan-combi afgestemd met de 
toekomstige gebruikers  

b. Duidelijkheid over de juridische structuur, rechtspersoonlijkheid en governance-
structuur van de complete IJZ 

c. Een met juridisch afdwingbare toezeggingen volledig gevulde obligatielening en 
juridische afdwingbare toezeggingen voor financiering van genoemd energie-concept;  

d. Een afgeronde juridisch correcte aanbesteding binnen (1) een aanbestede som die 
binnen het op 12 juli 2018 bepaalde aanbestedingsbudget of (2) door derden 
aanvullend beschikbaar gestelde subsidiemiddelen blijft;  



e. Een exploitatiebegroting met een maximaal tekort van 1,513 mln.  met een op actueel 
onderzoek gebaseerde bezoekersaantallen;  

f. Er een toezegging is afgegeven voor de provinciale subsidie, met normale 
subsidievoorwaarden en uitstel van de oplevertermijn, van 5 miljoen voor de bouw 
van deze ‘bovenregionale kunstijsbaan’ . 

 
Roept het college op om: 

• Zo spoedig mogelijk bovengenoemde duidelijkheid over het project IJZ te verschaffen en 
daarom met grote inzet aan bovengenoemde 6 punten te werken; 

• Zo spoedig mogelijk te komen met een zo mogelijk duurzame, permanente en geïntegreerde 
oplossing voor de overige betrokken sportverenigingen op Bentinckspark;  

• Daarbij een IJZ-klankbordgroep1 in te stellen van raadsleden die door het college nauw, 
minimaal maandelijks, betrokken worden bij de voortgang op bovengenoemde punten. Wij 
verwachten dat deze klankbordgroep minimaal 1 maand voorafgaande aan onomkeerbare 
beslissingen wordt geïnformeerd over deze beslissingen en de stand van zaken rondom de 
bovengenoemde punten a t/m f.  

• De raad en inwoners te informeren over de voorgenomen mijlpalen om daarmee zichtbaar te 
maken wat er gaat gebeuren en dit te combineren met voor het voetlicht brengen van de 
positieve aspecten van het IJZ-project.  

 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Naam fractie:   Naam raadslid:  
CDA    Erik-Jan Kreuze      
Gemeentebelangen  Jacob van der Heide     
SP    Jutta van den Oord-van der Bie      
ChristenUnie   Wim Warrink     
SGP    Brand van Rijn      

                                                           
1 In de vorm van een raadswerkgroep. Voor deze werkgroep en haar werkwijze wordt een afzonderlijk 
raadsbesluit voorbereid en afgestemd met raadsfracties. Doel is om deze op 22 november 2018 als besluit in de 
raad in te brengen.  


