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Aan:  Leden van de gemeenteraad 

Van: College 

Datum: 3 januari 2018 

Onderwerp: Sporthal Inmotion 

Doel: Informeren 

Aanleiding: Vraag Heusden Transparant over bouwkosten sporthal Inmotion (BABS 

1512) 

Aard informatie: Aanvullende informatie  

  

 

Aanleiding 

Tijdens de informatievergadering samenleving van 20 april 2017 is er een vraag gesteld over de 

bouwkosten van sportaccommodatie Inmotion in Drunen (BABS 1512). Tijdens de informatieraad 

samenleving van 30 november 2017 heeft Wethouder Blankers aangegeven dat de bouw van deze 

private accommodatie binnen het beschikbare budget heeft plaats gevonden. Tijdens deze rondvraag 

is niet ingegaan op  de exploitatie van deze accommodatie door de Stichting Sportaccommodatie 

Drunen. Middels deze memo willen u als raad hierover nader informeren.  

 

Informatie 

Om binnen het budget te blijven zijn er door de initiatiefnemers bij het opstellen van het plan 

afwegingen gemaakt. Nadat de bouw gerealiseerd was bleken een aantal afwegingen in de praktijk tot 

praktische problemen te leiden. Hierdoor moesten een aantal keuzes worden heroverwogen en dit 

heeft geleid tot een extra investering door de Stichting Sportaccommodatie Drunen. Een voorbeeld 

hiervan is onder andere de installatie van een airco. 

 

De huurtarieven voor de gebruikers waren echter al grotendeels bepaald, met als uitgangspunt de 

oorspronkelijk bouwkosten. Doordat er na de bouwfase nog een aantal investeringen zijn gedaan 

heeft dit geleid tot de situatie dat de gebruikers werden geconfronteerd met een voorstel tot 

huurverhoging. Hierover zijn tussen de gebruikers een aantal constructieve gesprekken gevoerd 

waarbij uiteindelijk de gemeente ook is aangesloten als onafhankelijk gespreksleider. De Stichting 

heeft er vertrouwen in dat de gebruikers er onderling uit gaan komen en gaat de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. 

 

Aangezien de gemeente samen met SWS1 garant staat voor een geldlening die de stichting is 

aangegaan voor de realisatie van de sporthal is de gemeente om advies gevraagd. Dit heeft geleid tot 

een gesprek tussen gemeente, stichting en hoofdgebruikers. Het resultaat hiervan is dat er een airco 

zal worden geïnstalleerd in beide ruimtes. De kosten die hiermee samenhangen worden door de 

gebruikers betaald. In algemene zin is met partijen gesproken over de verhouding tussen stichting en 

gebruikers. Aangegeven is dat de stichting verantwoordelijk is voor de instandhouding van de 

accommodatie. De kosten die daarmee samenhangen worden uit de huurinkomsten betaald, dat zijn 

in feite communicerende vaten. Door hierover met alle partijen van gedachten te wisselen is 

verwarring weggehaald.  

 

 

                                                      
1 Stichting Waarborgfonds Sport 


