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Geachte raadsleden,
Inleiding
Op 4 maart j.l. heeft uw raad het besluit genomen om aan YASBouw opdracht te verstrekken voor de
bouw van de nieuwe gymzaal in Rhoon. Door verschillende redenen halen wij de initiële planning niet.
Met deze brief brengen wij u hiervan op de hoogte.
Kernboodschap
De gymzaal is vanaf 1 maart 2020 beschikbaar en ingericht voor alle gebruikers.
Toelichting
De initiële planning ging uit van een oplevering van de gymzaal d.d. 1 oktober 2019 en de
buitenruimte d.d. 1 december 2019.
Nu de opdracht op 5 maart 2019 is verstrekt zijn er afspraken gemaakt voor de daadwerkelijke
uitvoering. Zo is inmiddels het oude pand van restanten asbest ontdaan en is de sloop gestart.
Door te werken in bouwteamverband had de aannemer al diverse offertes aangevraagd. De
aannemer is direct na de opdracht de offertes, waar mogelijk, gaan omzetten in contracten met de
diverse leveranciers. Bij het vastleggen van de leveranciers komt de schaarste aan materiaal en
materieel in de bouwsector schrijnend naar voren. Alle leveranciers hanteren langere levertijden dan
waar in oorsprong op gerekend is. Dit variërend van niet verkrijgbare heipalen tot lange levertijd voor
het staal.
Door deze lange levertijden schuift de eerder verwachtte opleverdatum op. Hierdoor is de nieuwe
gymzaal vanaf 1 maart 2020 beschikbaar en ingericht voor alle gebruikers.
Consequenties
Door het niet beschikbaar zijn van deze sportfaciliteit zijn alternatieven gezocht om de gebruikers
zoveel als mogelijk te herhuisvesten in de beschikbare faciliteiten. Na het nodige puzzelwerk blijkt dat
vrijwel alle gebruikers een sportfaciliteit tot hun beschikking kunnen hebben. Helaas zullen we één van
onze gebruikers teleur moeten gaan stellen, te weten hockeyvereniging Tempo 34.
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Vervolg
Met alle gebruikers worden de wijzigingen en geboden oplossingen gecommuniceerd. Aan de hand
van de voortgang van de bouw wordt de planning nadrukkelijk gevolgd en zullen wij u (en de
gebruikers) informeren over de voortgang.
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