Gemeente Halderberge
t.a.v het college van Burgemeester & Wethouders
Parklaan 15
4730 AA OUDENBOSCH
Bosschenhoofd, 4 januari 2015
Betreft: Sporthal De Beuk
Geacht college,
Op 7 januari 2014 heeft u schriftelijk enkele vragen, gesteld door O.N.S. Halderberge,
beantwoord en hierin aanvullend aangegeven dat vanaf 1 januari 2015, of zoveel eerder als
mogelijk, de nieuwe beheer- c.q. eigendomssituatie geëffectueerd zal worden. Tot op dit
moment zijn wij hier als fractie en als Raad nog niet over geïnformeerd. Kunt u ons aangeven
wat de status hiervan is en of er op korte termijn een structurele oplossing komt?
Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk, zoals reeds meerdere malen verzocht, ons
duidelijkheid te verschaffen wat nu concreet is gedaan met de niet in rekening gebrachte huur
over 2013. Hetzelfde geldt voor de energielasten van sporthal De Parrestee in 2013.
De antwoorden die we tot nu toe hebben gekregen zijn voor onze fractie onvoldoende
duidelijk.
Concreet vernemen wij dan ook graag of de huur over 2013 nu wel of niet in rekening is
gebracht en indien niet, met welke onderbouwing dit heeft plaatsgevonden.
Tevens verzoeken wij u ons te informeren over hoe dit in 2014 is overeengekomen en
vastgesteld. Als fractie willen wij absoluut voorkomen dat dit geïnterpreteerd zou kunnen
worden als een vorm van overheidssubsidiering.
In uw antwoord op gestelde vragen van de fractie van O.N.S. Halderberge van 2 oktober 2012
geeft u aan dat op afzonderlijk verzoek vier maal per jaar evenementen mogen worden
georganiseerd die normaliter buiten de bestemming vallen. In de bruikleenovereenkomst
onder artikel 6 punt 3 staat opgenomen dat vrijstelling voor evenementen mogelijk is voor ten
hoogste zes maal per jaar. Wat is nu juist en wat is uw definitie van een evenement, wat valt
buiten de bestemming en hoe lang mag een evenement duren?
Wat heeft u bij de organisatie van de rommelmarkten, buiten het onlangs aanpakken van een
gedeelte van de parkeeroverlast, concreet gedaan met opmerkingen en gedane meldingen van
(geluids)overlast van omwonenden?
Wij vernamen dat de verkiezing van de ondernemer van het jaar plaats gaat vinden in Sporthal
De Beuk. Is dit juist en zo ja, hoe kunnen we dit rechtvaardigen als voor een dergelijk
evenement, ten gevolge van subsidiering, in een eerder stadium niet gekozen kon worden voor
Fidei et Arti en nu wel voor De Beuk terwijl dit volledig eigendom is van de gemeente.
Namens de fractie van Lokaal Halderberge zie ik de beantwoording van bovenstaande vragen
met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Fractie Lokaal Halderberge

