Classification: Internal Use

Onderwerp: Vragen betrekking hebbende op de ontwikkelingen; multifunctionele
sportaccommodatie 2.0.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN:
Ex. artikel 155, 1e lid gemeente wet 42 RvO
Stein, 11 April
Geachte College,
Mede naar aanleiding van uw brief aan de leden van de raad d.d. 29 maart 2019, zaaknummer
097129185 doen wij u de volgende vragen toekomen.
Bovengenoemde brief geeft weinig of geen duidelijkheid over de stagnatie vanwege het ontbreken
businessplannen van deelnemers welke essentieel zijn voor de vaststelling van het masterplan.
De fractie Steins Belang is van mening dat DOP’s ontwikkelingen en plannen van en door burgers in
alle openheid en transpiratie tot stand moeten komen. Daar zullen wij voor waken.
Vragen;
1. Wat is het meest actuele tijdschema waarop de operationele start van MISA 2.0 verwacht
mag worden? En wat is in dat geval de te verwachten einddatum waarop MISA 2.0 is
afgerond?
2. Klopt het dat MISA 2.0 is uitgesteld omdat enkele deelnemers binnen dit project de
financiering van hun deelproject niet rond kunnen krijgen? Met name zijn wij geïnteresseerd
om te weten wat de stand van zaken is rondom de financiering van de schiethal?
3. Klopt het dat de toekomstige exploitant van de schiethal aan de gemeente een
garantstelling heeft gevraagd van enkele miljoenen euro’s? En is het ook juist dat de
gemeente deze garantstelling heeft geweigerd?
4. Wanneer is het verzoek om garantstelling door het college ontvangen? Op welke datum
heeft het college het besluit tot weigering genomen?
5. Waarom moeten andere participanten in het MISA 2.0 project, zoals de voetbalvereniging
en de hondenvereniging wachten op de uitvoering van bepaalde onderdelen van MISA 2.0
totdat de totale projectvoltooiing een feit is? Is het niet veel praktischer om bepaalde
onderdelen (die los van MISA 2.0 toch moeten plaatsvinden) eerder van start te laten gaan?
6. Waarom worden bepaalde uit te voeren werkzaamheden, die niets te maken hebben met
MISA 2.0 maar alles met achterstallig onderhoud, van het complex van RKSV De Ster door de
gemeente gekoppeld aan het projectplan van MISA 2.0? Voorbeelden hiervan zijn de
renovatie van de huidige toilettengroep, de verdubbeling van de capaciteit van de
damestoiletten en de realisatie van een invalidentoilet. Bij meer multifunctioneel gebruik
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van het complex ’t Hetjen (damesvoetbal, walking football, in de toekomst misschien een
vorm van gehandicaptensport) zijn deze aanpassingen op korte termijn beslist noodzakelijk.
Daarnaast moeten ook de huidige douchevoorzieningen inclusief de ventilatie worden
aangepakt.
7. Voetbalvereniging De Ster heeft om verder te kunnen groeien en tevens additionele
activiteiten te ontwikkelen behoefte aan het tweede kunstgrasveld op redelijk korte termijn.
Kan de gemeente toezeggen, dat los van de voortgang MISA 2.0 gestart wordt met de aanleg
van dit tweede kunstgrasveld eind mei 2020, zodat voor aanvang van de competitie seizoen
2020/2011 in september 2020 de voetbalvereniging over dit tweede kunstgrasveld kan
beschikken?
Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Hoogachtend,
Namens de fractie Steins Belang,
Mirjam Driessen, Raadslid
Noud Claessens, Raadslid

