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Inleiding:
Het bestuur van sporthal de Hessenhal in Hoog-Keppel wordt op dit moment geconfronteerd
met waterschade ten gevolge van lekkage. Reparatie van het dak van de sporthal is nu
noodzakelijk, kosten € 50.000. De omvang van de kosten vraagt een adequate oplossing op
korte termijn ook om verdere vervolgschade te beperken.
De vrijwilligersorganisatie die de sporthal, een belangrijke plek voor sport (actief en passief)
en ontmoeting voor jong en oud uit Drempt, Hummelo en Keppel, beheert vraagt
gemeentelijke steun.
De gemeente/het college laat, gelet op berichtgeving in de Gelderlander, weten dat de
lekkage “heel vervelend” is maar op korte termijn geen mogelijkheden te zien.
Dit leidt tot de volgende vragen van CDA Bronckhorst:
Vraag
Is uw reactie – de gemeente noemt de lekkage heel vervelend maar zegt dat er op korte
termijn niet veel mogelijk is – een direct gevolg van het op dit moment ontbreken van actueel
sport- en accommodatiebeleid? Is dit de volledige argumentatie? Zo nee welke redenen
spelen hier nog meer een rol?
Antwoord:
Zoals bekend heeft 6 oktober het college het volgende besloten:
De éénmalige tegemoetkoming in de kosten voor dakherstel van de Hessenhal bedraagt €
25.000 en zal, in afwachting van de uitwerking van de sportagenda in 2021, als
vooruitbetaalde bijdrage worden verantwoord in de jaarrekening 2020. De bijdrage komt
daarmee niet ten laste van de exploitatie 2020, maar zal worden meegenomen in het
raadsvoorstel voor de besteding van de sportmiddelen in 2021 en verder. In de
programmabegroting 2021-2024 is voor investeringen in sport rekening gehouden met een
bedrag van € 8 mln. Mocht blijken dat deze bijdrage niet uit het investeringsbudget
Sportagenda gedekt kan worden, zal gezocht moeten worden naar een alternatieve dekking.
De initiële aarzeling had te maken met het spanningsveld in het huidige afwegingskader voor
sport. Enerzijds zijn geprivatiseerde accommodaties zelf verantwoordelijk voor hun groot
onderhoud. Anderszijds is het voor de gemeente belangrijk om per deelgebied een goede
sportaccommodatie te hebben. Dit is dan ook de reden dat in de raad van 29 oktober in de
sportagenda wordt voorgestesteld om het afwegingskader te herijken zodat er een duidelijk
kader ontstaat voor dergelijke vraagstukken.
Vraag
Bent u bereid de raad van Bronckhorst een voorstel voor te leggen dat er in voorziet dat er
(financiële) beschikbaar komt voor de vrijwilligersorganisatie die de Hessenhal in Hoog

Keppel beheert zodat op korte termijn de noodzakelijk reparatie van het dak kan
plaatsvinden en verdere gevolgschade wordt voorkomen? Zo ja, binnen welke termijn kan de
raad van Bronckhorst dit voorstel ontvangen? Zo nee wat zijn hiervoor uw redenen?
Antwoord:
Dat is inmiddels gebeurt met het besluit van 6 oktober.
Vraag
Welke overige mogelijkheden ziet u om de vrijwilligersorganisatie achter de Hessenhal te
ondersteunen en of te faciliteren bij het oplossen van dit onderhoudsvraagstuk?
Antwoord:
Deze vraag is momenteel niet meer van toepassing.
Bij het herijken van het afwegingskader in de definitieve sportagenda zal dit ook een punt
van aandacht zijn. Wanneer vallen dergelijke werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente en op het moment dat ze onder de verantwoordelijkheid van de
geprivatiseerde partij vallen, op welke wijze kan de gemeente dan eventueel op een andere
manier ondersteunen en faciliteren? We beogen helderheid en duidelijkheid voor alle
partijen.
Vraag
Wanneer verwacht u de raad te informeren over de doelstellingen en planning van
toekomstig sport- en accommodatiebeleid en wat is uw inschatting van het moment dat het
beleid, in het meest gunstige geval, tot uitvoering zal komen?
Antwoord
Zoals aangegeven staat de concept sportagenda op de agenda van de raadsvergadering
van 29 oktober, commissievergadering 15 oktober. Afhankelijk van de besluitvorming zal er
in het 4e kwartaal een start worden gemaakt met het uitwerken van de definitieve
sportagenda. Doelstelling is dat de uitkomsten daarvan worden meegenomen in de
perspectiefnota 2022 en dat de uitvoering dan ook start na vaststelling.

