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Onderwerp:    Aanwending middelen blaashal voor maatregelen bezuinigingstaakstelling. 
 
 
 
 
Geachte leden ZSO, 
 
U heeft in uw brief van 24 oktober 2012 verzocht om de middelen voor de blaashal, nu afgezien wordt van de 
plaatsing van een blaashal, aan te wenden om de maatregelen ter uitvoering van de gemeentelijke 
bezuinigingstaakstelling sport te verzachten. Met deze brief antwoorden wij u. 
 
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 6 november j.l., waarin de gemeentebegroting 2013 is 
vastgesteld, een bedrag van € 500.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor nieuw beleid sport (o.a. de 
blaashal). De gemeenteraad heeft tevens besloten tot een bezuinigingstaakstelling voor de binnen- en 
buitensport. Eén van de maatregelen om dat te bereiken is een geleidelijke tariefverhoging voor het gebruik van 
de gemeentelijke accommodaties.  
 
De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld voor het accommodatieknelpunt Zuidlaren (i.c. de 
plaatsing van een blaashal). De voor de blaashal bestemde middelen zijn bedoeld voor een blaashal en dus niet 
beschikbaar voor andere aanwending.  
 
Wij hebben kennisgenomen van de lastenverzwaring die de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling volgens uw 
ZSO zal hebben voor de sportverenigingen. Zoals u bekend is, zijn wij in overleg met alle gemeentelijke 
sportoverleggen over de bezuinigingsmaatregelen. Wij nemen de inbreng van de overleggen mee in de 
besluitvorming over bezuinigingsmaatregelen. 
 
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met dhr. A.J. Mulder, 
beleidsmedewerker sport, tel. 0592-266861. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris / directeur burgemeester 
 


