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AMENDEMENT US- en SKEELERBAAN

13 ml 2009
wT^imee ciferneenteraad van Doetirchem, in vergadering bijeen op 9 november 2009;
Ontvangstbev,

tewfaaw'tift Q^O yHnrtorip>hphanrteiing van de Begroting 2010;
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overwegende dat:
het bestuur van Us- en Skeelerbaan Doetinchem al gedurende een aantai
jaren pogingen onderneemt middelen te verwerven om de bestaande ijsbaan
op Sportpark Zuid om te bouwen tot een combi ijs- en skeelerbaan;
het bestuur daarvoor bij het college een aanvraag heeft ingediend voor een
financiele bijdrage;
de raad heeft besloten in principe medewerking te willen verlenen aan dit
initiatief;
daarvoor een aantai kaders is geformuleerd op basis waarvan een budget
beschikbaar kon worden gesteld;
daarvoor al jaren een bedrag op de begroting is gereserveerd van €132.000,
welk bedrag ook weer op de begroting van 2010 staat;
dit bedrag nooit is ge'indexeerd en waarbij het college voorstelt hierop de
kosten voor de ambtelijke inzet in mindering te brengen;
gehoord de beraadslagingen in de commissievergadering van 27 mei 2009,
waarin het collegevoorstel werd behandeld om de aanvraag om aanvullende
subsidie niet te honoreren en definancielereservering voor de combibaan in
te trekken;
tikiens die beraadslagingen de fracties om een positievere scenarioschets
hebben verzocht en werd afgesproken er tijdens deze begrotingsbehandeling
op terug te willen komen;
het bestuur van de ijs- en skeelervereniging de uitdaging heeft opgepakt en de
plannen en randvoorwaarden heeft weten te verbeteren;
dat een substantiate subsidie van de gemeente voor de Stichting
Waarborgfonds Sport voldoende zekerheid is om een garantstelling af te
geven;
het bestuur beschikt over harde toezeggingen van medegebruikers en
sponsoren;
de ijs- en skeelervereniging heeft aangegeven de openbare toegankelijkheid
zo veel mogelijk te garanderen;
het bestuur van de hondensportvereniging de Gehoorzame Hond op 4
november 2009 een schriftelijke verklaring heeft afgegeven, waarin zij het
initiatief om te komen tot een ijs- en skeelerbaan met enthousiasme toejuichen
en graag samen met de ijs- en skeelervereniging willen optrekken om dit plan
te reaiiseren;
de baan goed kan worden ingepast op de bestaande locatie op Sportpark
Zuid, waarbij een van de lange rechte stukken van de baan achter de
hoogspanningsmast ligt;
het bestuur heeft verzocht om een eenmaligefinanciSlebijdrage van de
gemeente en voor het overige zelf verantwoordelijk is voor de realisatie en
een sluitende exploitatie;
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als tegenprestatle voor de eenmalige financiele bijdrage van de gemeente
door de ijs- en skeelervereniging een iaariijkse storting in de gemeentekas van
€ 9000 is toegezegd;

b e s 1 u i t:
-
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de ijs- en skeelervereniging een eenmalig bedrag van € 350.000 te
verstrekken om hiermee een combibaan te realiseren, waardoor Doetinchem
weer een uitdagende multifunctionele sportvoorziening op Sportpark Zuid
rijker kan worden;
de extra uitgave ten laste te brengen van de algemene reserve.
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