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Geachte dames en heren, 

Tijdens de oordeelsvormende raad op 21 april 2021 werden twee vragen gesteld die we met 

deze raadsinformatiememo willen beantwoorden: 

- De vraag van de heer Slijkerman ging over licht, klimaat en duurzaamheid van de nieuw 

te bouwen sportzaal. 

Van de mensen van Multitreffer kregen we hierover informatie dat de nieuwbouw incl. 

installaties aan de huidige eisen gaat voldoen, zoals een gasloze CV installatie en 

luchtbehandeling met een Warmte-Terug-Winningsconcept (WTW) met verwarming en 

koeling.   

De huidige en aanwezige zonnepanelen worden hergebruikt en eventueel uitgebreid.   

Lichtinval wordt uitgevoerd volgens de KLVO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke 

Opvoeding) norm 5% van het vloeroppervlak gymzaal.  

 

- De vraag van de heer Jansen ging over de dekking uit de reserve 

accommodatiebeleid. 

In financiële bijsluiter van 8 april 2021 werd aangegeven dat de kosten van het deel 

accommodatiebeleid worden gedekt uit de post ‘reserve accommodatiebeleid’. Dhr. 

Jansen merkte terecht op dat die post niet bestaat. Bedoeld was aan te geven dat de 

kosten gedekt zouden worden via de post ‘reserve buitensportaccommodaties’.  

Na ambtelijk overleg met dhr. Jansen is geconcludeerd dat dit verwarring oplevert, 

omdat buitensport en binnensport met elkaar verweven worden, terwijl voor de 

buitensport geldt dat het budget specifiek voor renovatie van de velden wordt gebruikt. 

Mede omdat in de toekomst de bestaande binnensportaccommodaties gerenoveerd of 

nieuwgebouwd moeten worden stellen we de raad voor een aparte post reserve 

binnensportaccommodaties in de begroting op te nemen en hierop de jaarlijkse 

bijdrage voor verbouwing van de Multitreffer te storten. 

 

De portefeuillehouders,  

 

Joke Kruit en Sigge van der Veek 

Raadsinformatiememo 


