
 

 
  
 RAADSVOORSTEL 

  
  

20091123 - 4- Skatebaan en Multi-veld Hoonhorst - RaadsVOORSTEL 

 status: A 

Agendapunt: 4 
Onderwerp: Skatebaan en Multi-veld Hoonhorst 
  
Commissie: 2-11-2009, nr. 5 
Raadsvoorstel: 7-10-2009, nr. 164 
  
Portefeuillehouder : mw. G. Laarman-Hemstede 
Beleidsterrein: sportaccomodaties 
Programma: cultuur, sport en recreatie 
  
Ter inzage (o.m.) : - Projectplan Plaatstelijk Belang Hoonhorst  

- Collegeadvies 1481 
  
Informant: G. Zeelt 

E. g.zeelt@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 83 44 

 

 
Voorstel:
Een bedrag van maximaal € 39.000 beschikbaar te stellen ten laste van de post investeringssubsidie 
sportaccommodaties voor het plan van Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. om een skatebaan en Multi-veld 
op het sportpark De Potkamp te realiseren en de exploitatielasten vanaf het jaar 2010 op te vangen binnen 
de totale  exploitatie van het sportparken.
 
 
Inleiding:
Uw raad heeft via het beschikbaar stellen van de eerste tranche Wavin gelden voor de zeven plaatselijke 
belangen € 10.000 per plaatselijk belang beschikbaar gesteld. Dit bedrag moet de jeugd ten goede komen. 
De jeugd wil graag een skatebaan.  
 
Vertegenwoordigers van plaatselijk belang hebben in nauwe samenwerking met jongeren en onze 
ambulant jongerenwerkster naarstig gezocht naar een geschikte locatie voor een skatebaan in Hoonhorst. 
Dat is helaas niet gelukt, telkens wegens verzet van de direct omwonenden. 
Ze hebben het er in Hoonhorst niet bij laten zitten en hebben zich verder georiënteerd, met als gevolg een 
goed doordacht plan dat nu voor u ligt. Het gaat om een skatebaan en een Multi-veld op het sportpark De 
Potkamp met een openbaar karakter. Een verloren hoek wordt voor de skatebaan benut en een Multi-veld 
wordt direct naast de tennisbanen gesitueerd. De directe buren (voetbal en tennis) stemmen met dit plan in 
en kunnen ook gebruik maken van het Multi-veld. Op een creatieve wijze wordt een locatieprobleem voor 
een openbare voorziening opgelost en een meerwaarde voor de voetbal en de tennis gevonden. Kortom, 
een sterk plan, waarbij alle partijen een forse eigen bijdrage leveren. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Door de skatebaan en het realiseren van een Multi-veld wordt de jeugd een interessante openbare 
voorziening aangeboden in een sportieve omgeving. De realisering van de voorzieningen geven het 
sportpark een meer openbaar karakter, dat volledig in lijn ligt met het beleid dat wij voeren.  
Punt van aandacht is, dat het ingediende plan niet is meegenomen in de Grote projecten en dus een eigen 
financieel traject kent. Dit is vergelijkbaar met het meersportenplein in de kern Dalfsen. Daar was ook apart 
geld voor beschikbaar gesteld. 
 
 
 



 
 
 

  

 
   

 

Alternatieven:
Zoals gezegd zijn vele andere locaties onderzocht. Deze locatie en dit voorstel kan rekenen op het meeste 
draagvlak onder de bewoners én sportverenigingen. 
 
Financieel kader:
Voor de uitvoering van het gehele plan is € 100.000 nodig. In Hoonhorst is er, naast de eerder genoemde  
€ 10.000, via het Dorpsplan Plus ook € 10.000 euro beschikbaar gesteld. Een groot deel (€ 41.000) van de 
overige kosten wordt opgebracht door fondsen, sponsoring, de voetbal, tennis en zelfwerkzaamheid.  
Onder aan de streep resteert dan nog een tekort van afgerond maximaal € 39.000. Plaatselijk Belang heeft 
de gemeente Dalfsen gevraagd dit tekort voor haar rekening te nemen.  
 
Voor dit tekort kan dit jaar dekking worden gevonden via de post 4530500/425.11 met een totaalbudget  
van € 75.000. Dit budget is beschikbaar voor de uitvoering van de investeringsregeling voor 
sportaccommodaties (verordening investeringssubsidie sportaccommodaties 2008).  
Dit jaar is van dit budget € 29.500 uitgegeven. Een bedrag van € 45.500 is nog niet besteed. Het tekort van 
€ 39.000 kan uit deze post worden betaald. 
 
Ondanks dat het plan binnen de begroting uitgevoerd kan worden leggen wij dit plan toch aan u voor, 
omdat wij de investeringsregeling niet toepassen. De verordening is namelijk gericht op aanvragen vanuit 
de verenigingsport en is op dit plan daarom niet van toepassing. Omdat het hier wel gaat om 
sportvoorzieningen die in een behoefte voorzien van de jeugd én de tennis- en voetbalvereniging, vinden 
wij het passend om het uit dit budget te bekostigen.  
 
De exploitatiekosten ramen wij op € 2.500 per jaar. Wij zien mogelijkheden om vanaf het jaar 2010 dit 
bedrag ten laste van de exploitatie de sportparken op te brengen. 
 
Communicatie:
Wij informeren de betrokken partijen over uw besluit. Via Plaatselijk Belang Hoonhorst worden inwoners en 
de leden van de sportvereniging geïnformeerd. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


