
Beantwoording vragen CDA-fractie over agendapunt Eenmalige bijdrage trainingsfaciliteit De
Camp Raadscommissievergadering van: 06 - 09 - 2022

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Inmiddels heeft de verbouwing al plaatsgevonden. Volgordelijk lijkt dit niet juist 
aangezien er dus achteraf geld gevraagd wordt aan de gemeente. U schrijft in het 
voorstel dat de bijdrage van de gemeente noodzakelijk is aangezien men anders 
onder een gezonde solvabiliteitsgrens komt. Wat is de consequentie voor de 
Stichting als onverhoopt het bedrag niet beschikbaar wordt gesteld?

Als het bedrag niet beschikbaar wordt gesteld, komt de solvabiliteitswaarde onder de 
grens die de accountant wenselijk acht. De stichting zal andere manieren moeten 
vinden om de solvabiliteit z.s.m. naar het gewenste niveau te brengen.

Een vergezicht is de realisatie van een derde sporthal. Het lijkt erop dat de 
stichting met deze verbouwing dus aan haar ondergrens zit qua financiële 
bijdrage? Is dit een juiste constatering? En kunnen we voor een eventuele derde 
sporthal er vanuit gaan dat de Stichting niet kan bijdragen?

De huidige aanvraag behelst de verbouwing van de Camp en kent geen doorkijk naar 
de derde sporthal. Een eventuele bijdrage van de stichting is afhankelijk van de opzet 
van de financiering van een derde sporthal. Daar zijn verschillende mogelijkheden 
voor. Het is naar aanleiding van deze aanvraag niet te zeggen of de stichting een 
bijdrage kan leveren. 

Graag ontvangen wij inzage in de financiële performance (recente jaarcijfers) van 
de Stichting.  

U vraagt om recente jaarcijfers; de gemeente beschikt alleen over cijfers die worden 
meegezonden met subsidieaanvragen zoals deze. 

Het is overigens niet aan ons om die te mogen verstrekken. Als u inzage wenst in de 
meegezonden gegevens, dan vraagt het college toestemming aan de stichting om 
deze aan u te verstrekken, hier wordt vanwege financiële belangen van derden 
geheimhouding opgelegd. Daarvoor is een collegebesluit noodzakelijk. 
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