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beantwoording vragen (vergadering Commissie Burgers d.d. 24-11-2009)
over renovatie de Schop

Geachte commissieleden,
In de vergadering van de Commissie Burgers van 24-11-2009 zijn vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt over de renovatie van het sportcomplex De Schop. Toegezegd is daarop schriftelijk zal
worden gereageerd.
1.
De fracties CDA en Algemeen Belang wensen indien mogelijk de renovatie te vervroegen omdat er,
zodra het buitenseizoen begint, meer alternatieve locaties gevonden kunnen worden.
Reactie:
De huidige planning is al aan de zeer krappe kant. Gelet op formele aanbestedingstrajecten
(aantrekken extern adviseur en renovatieproject) alsmede de tijd die nodig is voor het opstellen van
de definitieve bestekken en de voorbereiding van de uitvoering, is het vooralsnog niet mogelijk de
renovatie te vervroegen. Daarnaast heeft De Schop voorkeur uitgesproken voor start van de renovatie
m.i.v. de schoolvakanties omdat De Schop dan haar lesprogramma’s op een verantwoorde wijze kan
afsluiten.

2.
De CDA fractie heeft opmerkingen gemaakt over de communicatie omtrent het renovatieproject
richting personeel en verenigingen.
Reactie:
Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen (zie commissieverslag) is er per mail een ambtelijke
reactie naar het betreffende commissielid gestuurd. De griffier heeft vervolgens besloten om deze
reactie integraal door te mailen naar alle fractievoorzitters. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

3.
De PGA/PvdA fractie vindt het een gemiste kans dat in de planning geen communicatietraject is
vermeld, doch louter bouwtechnische aspecten worden genoemd.
Reactie:
Van de opmerking is kennisgenomen. Zowel met het team communicatie als met het personeel van
De Schop zijn afspraken gemaakt over het mondeling en schriftelijk informeren van de gebruikers van
het sportcomplex. Alle gebruikers zijn schriftelijk geïnformeerd. Het personeel van de Schop zelf wordt
intensief door de projectleider en door de bedrijfsleider (die deel uitmaakt van het projectteam) op de
hoogte gehouden van de gang van zaken en waar mogelijk actief bij onderdelen van het project
betrokken. Informatie over exacte data kan pas gegeven worden wanneer de bestekken geschreven
zijn en het aantal benodigde werkbare dagen bekend is. Informatie naar gebruikers zal ook via de
gemeentepagina en de website gecommuniceerd worden.

-24.
Volgens de fractie Algemeen Belang dient de renovatie van de bak en de machines gelijk te lopen.
Reactie:
De opmerking van de fractie lijkt realistisch. In dit stadium is evenwel geen uitsluitsel te geven over
de technische uitvoering. De logistiek in de uitvoering van de renovatie wordt pas duidelijk nadat de
bestekken zijn opgesteld.
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