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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 

Onderwerp Gebruik sporthal De Peelhorst 

 

Datum 

 

20 februari 2014 

 

Nummer 

 

RV-1404 

  

Steller vraag L. Cuijpers Fractie CDA 

 

Portefeuillehouder 

 

 

 

Steller 

  

 

  

Datum afdoening 20 februari 2014 

 

 

 

Vraag 

De CDA fractie krijgt signalen van verenigingen die de Sporthal De Peelhorst huren dat 

het beheer van de sporthal per direct verdwijnt en dat de verenigingen zelf zorg moeten 

gaan dragen voor het beheer van de sporthal met alle bijbehorende verantwoordelijkhe-

den. Er is grote zorg ontstaan dat de verenigingen van hun vrijwilligers nog meer moeten 

eisen en verantwoordelijkheden opleggen dat ze bang zijn dat ze daardoor vrijwilligers 

gaan verliezen en het nog moeilijker zal gaan worden om vrijwilligers te vinden. 

Daarom de volgende vragen: 

1. Klopt dit voornemen om het beheer van de Sporthal De Peelhorst weg te bezuini-

gen? 

2. Zijn de betreffende verenigingen hierover officieel geïnformeerd en wanneer?  

3. Als dit klopt waarom is er geen realistische overgangsperiode in acht genomen en 

is er gesproken over compensatie voor de inzet van de verenigingen?  

4. Welke argumenten heeft u overwogen om tot dit besluit te komen? 

 

 

Antwoord 

 

 

Het klopt dat wij de mogelijkheden aan het onderzoeken zijn om meer verantwoordelijk-

heden bij de gebruikers te leggen. Concrete aanleiding hiervoor is het besluit van de ge-

meenteraad (begroting 2013) om met ingang van 2014 het sporthalbeheer anders te 

gaan organiseren.  

 

Bezuinigings taakstelling Binnensportaccommodaties 

In de begroting 2013 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 15.000 op exter-

ne kosten en 0,3 FTE op interne kosten. Deze taakstelling hebben wij als volgt gereali-

seerd;  

 

 €15.000 externe kosten: met ingang van 1 januari 2014 hebben de sporthalbe-

heerders de taak gekregen om schoonmaakwerkzaamheden in de Kubus uit te 

voeren. Hierdoor kon het contract met het schoonmaakbedrijf worden opgezegd;  

 0,3 fte interne kosten: deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het dienstver-

band met de 3 parttime- sporthalbeheerders te beëindigen c.q. af te bouwen. Dit 

kan zonder gedwongen ontslagen omdat zij allen bijna de pensioengerechtigde 

leeftijd  hebben bereikt.  
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Deze bezuinigingen hebben tot gevolg dat de beheerders anders moeten gaan werken 

waarbij zij minder tijd hebben voor beheerstaken als openen en sluiten van de sporthal-

len.  Momenteel worden in 4 sporthallen (de Kubus, De Microhal, de Springplank en 

Gymzaal Zeilberg) elektronische sloten aangebracht waarbij verenigingen met een button 

zelf toegang krijgen tot de sporthal. De beheerder hoeft hierdoor niet meer te openen/ 

sluiten.  De verenigingen ontvangen nog bericht wanneer deze werkwijze definitief in-

gaat. Dit gebeurt op korte termijn.  

 

Antwoorden:  

1. Vooralsnog wordt het beheer in de sporthal Peelhorst niet gewijzigd. Deze sport-

hal is de thuisbasis voor de beheerders en ook hier voeren zij al schoonmaak-

werkzaamheden uit, waarbij zij eventueel aanspreekbaar zijn voor verenigingen. 

Daarnaast heeft de uitbater van de kantine een verantwoordelijkheid in het be-

heer.  

Bij de vaststelling van de bezuinigingstaakstelling heeft de gemeenteraad ons te-

vens opdracht gegeven verdere vormen van privatisering te bezien. Zo zijn wij 

momenteel in gesprek met wijkcentrum de Heiakker over overname van het be-

heer van sporthal de Kubus.  Vervolgens gaan wij ook de mogelijkheden bij ande-

re sporthallen onderzoeken, waarbij in de toekomst wellicht ook voor de Peelhorst 

de beheersvorm wijzigt. Uiteraard worden verenigingen hierover tijdig geïnfor-

meerd.  

 

2. Alle hurende verenigingen zijn op 11 juli 2013 schriftelijk geïnformeerd over de 

wijzigingen die worden doorgevoerd in het beheer. Daarnaast zijn op hetzelfde 

moment in alle sporthallen posters opgehangen waarin aangekondigd is dat de 

wijze van beheer gaat veranderen 

Vervolgens is op 19 december 2013 een brief verzonden over de stand van zaken 

met betrekking tot het installeren van de nieuwe elektronische sloten. In deze 

brief is aangegeven dat voor de Peelhorst vooralsnog niets wijzigt.  

 

3. Zoals bij antwoord 2 aangegeven zijn de verenigingen in juli 2013 geïnformeerd 

over de wijzigingen.  Ook hebben wij met een 2 grootgebruikers (De Sprint en 

M.H.C.D.) gesproken om e.e.a. nader toe te lichten.  Het nieuwe sleutelbeheer 

voor de 4 sporthallen start naar verwachting in april/mei.  

 

4. Overwegingen zijn gevonden in Deurne Koerst Op Eigen kracht en de bezuini-

gingstaakstelling.  

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Nicole Lemlijn  

 


