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Inleiding 
 
In zijn vergadering van 27 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Albrandswaard het besluit genomen een 
nieuwe sporthal te gaan bouwen in de polder Albrandswaard. 
Tegen dit besluit is vanuit de fractie Partij van de Arbeid ernstig bezwaar gemaakt. De belangrijkste 
redenen daarvoor waren de grote financiele risico’s die de gemeente zou lopen bij het uitvoeren van het 
besluit. En het bezwaar dat er voor een belangrijk onderdeel van het clusterplan, de gymfaciliteiten, geen 
oplossing werd geboden. Daarom is door ons ook het verzoek gedaan om het voorstel van de agenda te 
halen en nog eens goed te overwegen. In de raadsvergadering van september waren immers belangrijke 
onderdelen van het clusterplan voor de sportaccommodaties door de gemeenteraad afgestemd, met tot 
gevolg dat de financiele onderbouwing voor het besluit om een nieuwe sporthal te bouwen ernstig was 
aangetast. 
 
De meerderheid van de raad, gesteund door de wethouder, wilden echter het voorstel handhaven en ook 
tot stemming komen. 
Tijdens de behandeling op 27 oktober 2015 is vanuit de fractie PvdA een groot aantal vragen gesteld over 
de financiele haalbaarheid van het voorgestelde besluit. Ook is vanuit de raad herhaaldelijk gewezen op de 
grote bezwaren vanuit de schoolbesturen primair onderwijs met het alleen realiseren van een nieuwe 
sporthal en het niet (al dan niet tegelijkertijd) herbouwen/renoveren van de bestaande gymfaciliteiten in 
Rhoon en Poortugaal. 
 
In de beantwoording herhaalde wethouder van Ginkel, zeer stellig, twee punten: 

- er is voldoende dekking 
- verder uitstel was onwenselijk, zeker voor de betrokken sportverenigingen.   
 

De Raadsinformatiebrief (nr154698) dd 12 maart geeft echter een compleet ander beeld. Het beeld dat 
hieruit opdoemt is dat alles met betrekking tot de ‘gebruiksconcepten’ van de sporthallen en de gymzalen 
weer ter discussie staan. Er wordt aangegeven dat maatschappelijke organisaties de gemeente vragen om 
een nieuwe koers uit te zetten rondom de sport- en ontspanningsaccommodaties. Het college geeft aan dat 
veel van deze wensen begrijpelijk zijn, maar de middelen beperkt. En het besef bij het college dat de 
besluiten, zoals die door de gemeenteraad genomen zijn, financieel niet haalbaar blijken te zijn. Voor ons 
geen nieuws, voor het college en de wethouder financien kennelijk wel.  Letterlijk vraagt het college ruimte 
voor nieuwe concepten en nieuwe kaders. Of zoals wethouder van Wolfswinkel in het Beraad&Advies-
overleg van 16 maart jl. bijna verzuchtend beaamde: “beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald….”  
 
Met in het achterhoofd de twee lange vergaderingen die deze gemeenteraad, zowel in september als in 
oktober 2014, aan dit onderwerp heeft besteed…en alle informatie die destijds voor handen was en de 
bijdragen die onze fractie daarin heeft geleverd…zijn onze vragen aan wethouder van Ginkel als volgt: 
 



1. Tussen de raadsvergadering van 22 september en 27 oktober 2014 heeft de wethouder een maand 
de tijd gehad om de financiele gevolgen van de besluiten zoals die in de raadsvergadering van 
22 september 2014 zijn genomen, voor het besluit rondom deze sporthal door te rekenen.  
Heeft deze doorrekening ook plaatsgevonden? 

2. Zo ja, waarom heeft u deze dan niet aan de raad voorgelegd in de vergadering van 27 oktober 
2014? 

3. Zo nee, waarom is dit niet gebeurd, en waarop is dan de stelligheid van de wethouder gebaseerd 
dat het besluit inzake de nieuwe sporthal op voldoende dekking in de begroting kan rekenen, 
zoals dat door de wethouder bij herhaling in de raadsvergadering is aangegeven? 

4. Welke nieuwe informatie met betrekking tot de financiele haalbaarheid van de genomen besluiten 
is er in de periode tussen 27 oktober 2014 en 16 maart 2015 naar voren gekomeen bij de 
wethouder, waaruit blijkt dat de genomen besluiten financieel niet haalbaar blijken? 

5. Met welke maatschappelijke partners is in die zelfde periode gesproken naar aanleiding van de 
genomen raadsbesluiten? Welke nieuwe informatie met betrekking tot de bezwaren bij deze 
maatschappelijke partners is van doorslaggevende aard geweest de plannen nu ‘op pauze te 
zetten’? 

6. Op welk moment is de wethouder op de hoogte gesteld van de ernstige zorg bij de drie 
schoolbesturen van primair onderwijs met betrekking tot de beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van gymfaciliteiten voor schoolgaande jeugd? Is dit voor de besluiten van  
22 september 2014 geweest, voor het besluit van 27 oktober 2014, of pas daarna? 

7. In de vergadering van 27 oktober 2014 heeft de wethouder afwijzend gereageerd op ons voorstel 
het besluit rondom de nieuwe sporthal van de agenda te halen en te heroverwegen. Naast 
haar argumenten dat er, in tegenstelling tot onze opvatting, voldoende dekking in de 
begroting is voor het besluit rondom de nieuwe sporthal, heeft de wethouder ook het 
argument van de snelheid van besluitvorming genoemd, in samenhang met de verwachtingen 
en wensen die bij de toekomstige gebruikers van deze sporthal inmiddels zijn gerezen. 
Hoe is dit argment nu af te zetten ten opzichte van de informatie uit de Raadsinformatiebrief 
van 16 maart? Geldt deze niet meer? Zijn die verwachtingen er niet meer? 

8. Wat betekent precies het ’op pauze zetten’ van de uitvoering van het raadsbesluit rondom de 
nieuwe sporthal? Blijft dit uitgangspunt van de nieuwe concepten en de nieuwe kaders? En 
hoe interpreteert de wethouder de opmerking “beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”, zoals 
door uw collega van Wolfswinkel is beaamd in het B&A van 16 maart jl. in dit kader? 


