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Voorgesteld raadsbesluit
1. Euro 15.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van beachcourts in Tubbergen.
2. De middelen beschikbaar te stellen uit de Reserve Incidentele Beschikbare Middelen (RIBAM).

Samenvatting van het voorstel
In het Maatschappelijk Akkoord is Tubbergen, het Papendal van Twente, als één van de thema's 
opgenomen. Met de aanleg van beachcourts wordt de breedtesport verbreed en wordt topsport 
aangetrokken. Er wordt een bijdrage geleverd aan een kwalitatief hoogwaardige sport locatie waar diverse 
sportvoorzieningen zijn geclusterd en verenigingen samenwerken. Met de realisatie worden tevens nieuwe 
doelgroepen bereikt hetgeen bijdraagt aan een positieve gezondheid.  

Aanleiding voor het voorstel
Bij het ophalen van zaken die de inwoners van Tubbergen belangrijk vinden voor de leefbaarheid en 
toekomstbestendigheid van hun dorp was bewegen en sport één van de items. Dit is vertaald naar de 
ambitie om van Tubbergen het Papendal van Twente te maken. Men wil de topsport behouden en de 
breedtesport versterken. Men wil een kwalitatief hoogwaardige sport locatie realiseren waar diverse 
sportvoorzieningen zijn geclusterd en er een goede samenwerking tussen verenigingen is.

Er is vervolgens een masterplan opgesteld. Enkele zaken uit dit masterplan zijn de afgelopen jaren reeds 
gerealiseerd: uitvoering van een (verlichte) wandel/hardlooproute, upgraden van de omgeving zwembad - 
TVC - tenniscomplex, het plaatsen van een speeltoestel en het opruimen van de onveilige skatebaan. De 
aanleg van beachcourts in het sportgebied vormt ook een onderdeel van dit masterplan. Men is nu 
toegekomen aan realisatie van dit onderdeel. 

Beoogd resultaat van het voorstel
Met de realisatie van beachcourts wordt de breedtesport en het topsportaanbod in Tubbergen vergroot. Er 
wordt een kwalitatief hoogwaardige sportlocatie gerealiseerd waar diverse sportvoorzieningen zijn geclusterd
waarbij er een goede samenwerking tussen de (sport)verenigingen is. Sport, een verbindende factor, is een 
van de thema's uit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen, kernagenda Tubbergen.

Bij de totstandkoming van het Maatschappelijk Akkoord heeft Tubbergen, het Papendal van Twente, een plek
op de agenda gekregen. De beachcourts vormen hier een onderdeel van.

Realisatie draagt tevens bij aan positieve gezondheid. Er worden nieuwe doelgroepen bereikt.

Argumentatie
Een van de onderdelen van het Masterplan Sport is de aanleg van beachcourts. Hiermee wordt het 
sportaanbod in Tubbergen verbreed. Met Tubbergen Bruist als aanjager en verbinder is een projectgroep 
gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende (sport)verenigingen waaronder 
tennisvereniging De Acehof, volleybalvereniging Dynamo, de SSRT en betrokken inwoners. Deze 
projectgroep is bezig met het realiseren van de aanleg van beachcourts. Men heeft gezamenlijk de locatie 
bepaald (tussen zwembad, sporthal, tenniscomplex de Acehof en TVC '28) en er is een begroting opgesteld. 
De totale begroting bedraagt ca Euro 90.000,--. Inmiddels zijn er verschillende subsidies aangevraagd en 
deels ook positief beschikt. Een groot deel van de kosten wordt door zelfwerkzaamheid 'betaald'. Om de 
financiering rond te krijgen doet men ook een beroep op de gemeente aangezien het plan is opgenomen in 
het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. Men vraagt een gemeentelijke bijdrage van Euro 15.000,--.

Realisatie van de beachcourts draagt niet alleen bij aan het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige 
sport locatie. Ook levert het een bijdrage aan het verbreden van het sportaanbod waarmee nieuwe 
doelgroepen bereikt worden. Dit heeft een positieve invloed op de gezondheid.



Externe communicatie
Er is een projectgroep gevormd die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende (sport)verenigingen, de
Stichting Sport en Recreatie Tubbergen en betrokken inwoners. Zij hebben de plannen voor de beachcourts 
verder uitgewerkt en een begroting opgesteld. De ambitie voor een kwalitatief hoogwaardige sport locatie 
waar sportvoorzieningen geclusterd worden en de samenwerking tussen (sport)verenigingen optimaal is, is 
in 2017 bij de inwoners van Tubbergen al opgehaald. Deze ambitie heeft ook een plek gekregen in het 
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen, kernagenda Tubbergen. De projectgroep doet een beroep op de 
gemeente om een financiële bijdrage te leveren zodat de ambitie gerealiseerd kan worden. Als uw raad een 
positief besluit neemt, dan wordt de projectgroep hierover geïnformeerd. Zij moeten dan nog een klein 'gat' in
de begroting dichten om tot realisatie over te kunnen gaan.

Financiele paragraaf
Dekking uit het budget Reserve Incidenteel Beschikbare Middelen.

De gemeente doet geen bijdrage in de exploitatie. Verenigingen en SSRT zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor programmering en exploitatie.

Uitvoering
Met toekenning van deze financiële bijdrage vanuit de gemeente aan het project realisatie beachcourts komt 
de realisatie dichtbij. De projectgroep moet dan nog dekking vinden voor een klein bedrag in de begroting.

Als dit rond is, gaat de projectgroep aan de slag met realisatie van het plan waarbij zelfwerkzaamheid een 
substantieel deel van de werkzaamheden betreft. De werkgroep streeft ernaar om dit najaar te starten zodat 
er het volgende seizoen gebruik van de beachcourts gemaakt kan worden.

Evaluatie
Als de beachcourts gerealiseerd zijn, worden deze officieel geopend en hiervoor zullen Raad en college een 
uitnodiging ontvangen.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Nvt

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 26 oktober 2021
Nummer:  B 
Onderwerp: Versterken breedtesport en positieve gezondheid in Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2021, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 12 oktober 2021;
 
Artikel 189 Gemeentewet;

besluit
1. Euro 15.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van beachcourts in Tubbergen.
2. De middelen beschikbaar te stellen uit de Reserve Incidentele Beschikbare Middelen (RIBAM).

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 oktober 2021

De raadsgriffier, De voorzitter,


