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Voorstel:
Gymzaal Molendijk vanaf 1 augustus 2015 buiten gebruik te stellen.



Inleiding: 
Gymzaal Molendijk is op dit moment in gebruik bij Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen. Bij de 
besluitvorming over eind fase 2 Kulturhus Trefkoele+ op 27 mei 2013 heeft de gemeenteraad een 
motie aangenomen over het voorlopig beschikbaar blijven van gymzaal Molendijk. Nu moet er een 
definitief besluit worden genomen over de toekomst van gymzaal Molendijk. 

Argumenten:
1.1 Optimaal en efficiënt gebruik van accommodaties
Uitgangspunt is het zo optimaal en doelmatig mogelijk gebruik maken van bestaande 
(sport)accommodaties. Nu wordt er door de Trefkoele praktisch geen gebruik van de gymzaal 
gemaakt als overloop van de Trefkoele. Ook is de verwachting dat de komende jaren door o.a. de 
vergrijzing en de tendens van het meer individualistisch sporten het gebruik niet toeneemt, maar af zal 
nemen. 

1.2 Er zijn alternatieve accommodaties in de buurt
Voor gebruikers die echt niet in de Trefkoele terecht kunnen, zijn er binnen de gemeentegrenzen 
alternatieve locaties. 

1.3 Voortzetting gebruik vergt extra investeringen en kosten
De afgelopen jaren is er geen groot onderhoud meer uitgevoerd, is de inrichting verwijderd en worden 
geen materialen meer aangeboden dan banken, basketbalborden en het volleybalnet met palen. Bij 
eventuele voortzetting moet rekening worden gehouden met het gegeven dat in de 
meerjarenbegroting ervan is uitgegaan dat gymzaal Molendijk vanaf 1 januari 2016 niet meer in 
gebruik is.

Kanttekeningen
1.1. Niet elke gebruiker krijgt de gevraagde uren
Duidelijk is dat er spanning is tussen vraag en aanbod (een overvraag) omdat elke vereniging graag 
op ‘prime time’ (m.n. tussen 18.00-22.00 uur) en op bepaalde dagen wil sporten. Met passen en 
meten lukt het in veel gevallen dat verenigingen kunnen sporten op de gevraagde tijdstippen. Daar 
waar dit echt niet lukt, wordt door de Trefkoele gewezen op alternatieve accommodaties in de 
gemeente. 

1.2 Er moet gereisd worden
Voor sommige gebruikers betekent dit dat er mogelijk gereisd moet worden. 

Alternatieven:
Besloten kan worden het gebruik van gymzaal Molendijk voort te zetten. 

Financiële dekking:
N.v.t.

Communicatie:
Na raadsbesluit informeren wij Stichting Sportraad Dalfsen en Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen 
persoonlijk en alle inwoners informeren wij via een persbericht. 

Vervolg:
Na besluitvorming wordt uitvoering gegeven aan het besluit. Dit betekent of buiten gebruikstelling of 
verdere exploitatie van gymzaal Molendijk



Bijlagen:
1. Notitie gymzaal Molendijk.
2. Onderzoek zaalaccommodaties in Dalfsen door St. Sportraad Dalfsen 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2015, nummer 321;

overwegende dat besluitvorming moet plaatsvinden over de  toekomst van gymzaal Molendijk;

gelet op gewenst optimaal en efficiënt gebruik van (sport)accommodaties;

b e s l u i t :

in te stemmen met het buiten gebruik stellen van gymzaal Molendijk vanaf 1 augustus 2015.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 april 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater




