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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het verzoek van de gemeente Enschede voor een 
financiële bijdrage op korte termijn aan de exploitatie van de IJsbaan Twente. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om op korte termijn geen financiële bijdrage te verstrekken en 
middels de brief 'Reactie op verzoek om financiële bijdrage IJsbaan Twente' te reageren op het verzoek 
vanuit de gemeente Enschede. 
 
Toelichting 
We hebben een brief van het college van de gemeente Enschede ontvangen met het verzoek op korte 
termijn financieel bij te dragen aan de exploitatie van de IJsbaan Twente. Bijgevoegde brief is onze reactie 
op dit verzoek. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. De griffier is 
te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres gemeente@tubbergen.nl 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 

 

de waarnemend burgemeester 

 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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Onderwerp 
Verzoek om een  financiële bijdrage korte termijn 2023-2024

Bijlagen: geen

Verzenddatum 
8 november 2022

Geacht college, 

Op 6 oktober 2022 hebben wij uw brief met onderwerp ‘IJsbaan’ ontvangen.

In uw verzoek vraagt u ons tevens om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 oktober 2022 te 
voorzien van een reactie. Vanwege interne en regionale afstemming bleek dit voor ons niet haalbaar 
en hebben wij uw verzoek op 8 november 2022 besproken in ons college.

In uw brief verzoekt u om een financiële bijdrage voor de IJsbaan Twente. Dit verzoek betreft een 
incidentele bijdrage om het exploitatietekort 2023 – 2024 te dekken. 
Met dit verzoek kiest u ervoor om de in het verleden gemaakte afspraken voor o.a. de IJsbaan 
Twente, topsporthal IIspa, zwembad het Ravijn en het FBK-stadion niet te hanteren. Deze afspraken 
omvatten een eenmalige bijdrage van regiogemeenten aan de investering, waarna de structurele 
exploitatielasten voor rekening van de huisvestende gemeente zouden komen. 

Wij (h)erkennen de waarde van een IJsbaan voor de regio Twente, maar kunnen op basis van de door 
u toegezonden informatie uw verzoek niet in behandeling nemen. In uw brief en bijlage wordt geen 
meerjarenbegroting1 verstrekt die ons in staat stelt een beeld te krijgen bij de levensvatbaarheid van 
IJsbaan Twente. Wij achten het noodzakelijk om een beeld te hebben van de lange termijn alvorens te 
kunnen beslissen over een financiële bijdrage op korte termijn. Het is voor ons onvoldoende duidelijk 
wat de toekomstbestendigheid is van de IJsbaan Twente. 

In uw brief refereert u aan het regionale onderzoek naar bovenlokale sportaccommodaties om inzicht 
te bieden in oplossingen voor de lange termijn. Wij vinden het van belang om, ten aanzien van de 
IJsbaan Twente en de gemeente Enschede, een afweging te maken in het licht van andere 
bovenlokale sportaccommodaties. Daarmee doen we recht aan de in het verleden gemaakte regionale 
afspraken. 

1 inclusief onderhoudsprogramma en (vervangings)investeringen
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We gaan hierover graag met u en de andere Twentse gemeenten in gesprek. We zien hiervoor graag 
een uitnodiging tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris,

ing. J.L.M. Scholten

de waarnemend burgemeester,

J.H.M. Hermans-Vloedbeld


