Informatieavond Gorsselse Accommodaties, tennisclub 17 02 2020
Registratie vragen en antwoorden:
1. Wat gebeurt er met de activiteiten voor binnensport in variant 1?
Deze komen hier niet in terug. Binnen variant 1 komt alleen een gymzaal terug.
2. Wat is de rol van de gemeente bij de buitensportverenigingen (tennis en voetbal)?
De gemeente heeft geen financiële verplichtingen richting de buitensport. De buitensport is
sinds 2013 volledig geprivatiseerd.
3. Betaalt de gemeente in de toekomst voor de exploitatie van de sporthal?
Nee, alleen voor het wettelijk deel (gymzaal).
4. Zijn er grondopbrengsten meegerekend?
Er is inzichtelijk gemaakt wat de financiële gevolgen zijn inclusief en exclusief
grondopbrengsten. We houden daarbij rekening met de mogelijkheid tot inbreiding, waardoor
de percelen van de Vullerschool en ’t Trefpunt opbrengsten kunnen genereren.
5. Wat gebeurt er met de huidige grond van de sportverenigingen als deze verplaatsen naar een
nieuwbouwvariant?
Deze zal op basis van huidig beleid openbaar groen blijven/worden.
6. Zijn de sloopkosten van de huidige sportaccommodaties in variant 3 meegerekend?
Nee, pas in het vervolg-haalbaarheidsonderzoek zal dit aan de orde komen. In hoeverre er
netto kosten zijn is sterk afhankelijk van de toekomstige functies. Vooralsnog wordt zijn de
opbrengsten en kosten op nul gezet. In een verder uitwerkingsfase wordt daar dieper op
ingegaan.
7. Is er ruimte voor samenwerking met sportclubs in omringende kernen?
Als de sportclubs op de huidige locatie blijven is er in principe wel ruimte hiervoor, ook dit kan
in een vervolg worden onderzocht.
8. Hoe is de relatie met het woningbouwbeleid voor Gorssel?
Parallel aan dit traject wordt de woonvisie ontwikkeld. Het beleid gaat uit van eerst inbreiden
en daarna pas uitbreiden.
9. Op welke plek komt variant 3?
We hebben ons gericht op de inhoud en synergie van dit model; de locatie is buiten
beschouwing gebleven.
10. Hoe realistisch zijn de 3 varianten?
Variant 1 is in principe realistisch, maar er zijn meerdere opties in beeld gebracht. Uiteindelijk
hangt veel af van financiering en de politieke besluitvorming. Variant 1 ligt het dichts bij het
huidige beleid.

