
 

 

 
 

 
VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR  
 
 
Van:   L. Oosterik (CDA), J. Vissia (Gemeentebelangen/VVD), P. Oude Geerdink (Keerpunt22) 
Ontvangen: 11 juli 2022 

 

 

Onderwerp: : Sporthal Tubbergen 

 

 
 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 12 juli 2022 
 
 
Vragen gericht aan: het college van B&W 
 
De afgelopen weken hebben de fracties GB/VVD, Keerpunt 22 en het CDA-Tubbergen meerdere 
gesprekken gevoerd met gebruikers van de Sporthal in Tubbergen. Uit deze gesprekken kwam naar 
voren dat er door de SSRT (stichting Sport en recreatie Tubbergen)  voor het tweede jaar op rij een 
forse incidentele huurverhoging wordt doorgevoerd zonder, door gebruikers gevraagde, financiële 
onderbouwing. 
 
De verschillende verenigingen geven aan dat de verhoging ervoor kan zorgen dat dit 1 op 1 moet 
worden doorgezet, middels contributieverhoging, aan de sportende leden. Iets wat niet wenselijk is.  
 
De fracties GB/VVD, Keerpunt22 en het CDA Tubbergen vinden het belangrijk dat sport toegankelijk en 
betaalbaar blijft voor al onze inwoners. Betaalbare zaalhuur en een goede verstandhouding en 
constructief overleg tussen huurders (verenigingen) en de verhuurder van de hal (SSRT) achten wij 
hiervoor noodzakelijk. 
 
 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen: 
 
1. Is de constructie in de kern Tubbergen vergelijkbaar met die van sporthallen in de andere kernen? 

Zo nee, wat is het verschil? 
2. Wat is de rol van de gemeente Tubbergen t.o.v. de SSRT? 
3. Welke afspraak en/of contract heeft de gemeente Tubbergen met de SSRT? 
4. Is de portefeuillehouder op de hoogte van de tweede incidentele tariefsverhoging van de SSRT 

aan gebruikers binnen twee jaar? 
5. Zo ja, kan de portefeuillehouder aangeven waar deze huurverhoging op is gebaseerd? 
6. Is de portefeuillehouder bereid om in gesprek te gaan met de SSRT en de verontruste signalen van 

gebruikers kenbaar te maken? 
7. Is de portefeuillehouder bereid om in gesprek te gaan met de SSRT en haar gebruikers en samen 

de mogelijkheden te verkennen om de exploitatie van de sporthal structureel te verbeteren?  
 

Toelichting:  Zie hierboven. 
 



 

 

Ondertekening en naam:  
 
Namens de fracties  
 
CDA   Gemeentebelangen/VVD  Keerpunt22 
 
 
 
L. (Leon) Oosterik J. (Janine) Vissia   P. (Pim) Oude Geerdink 
 
 

Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat tijdens het 

vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de 
vergadering bij de voorzitter. 


