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Motienummer
Onderwerp: sportgebouw aan Kruisboog
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op 12 oktober 2010
Overwegende dat:
•
•
•
•

De stichting Sporthal Taurus in 2010 en 211 veel energie heeft gestoken in het mogelijk
maken van een tweede sporthal
De exploitatie van de sporthal niet rond is gekomen.
De stichting Sporthal Taurus kennelijk niet tijdig is bijgepraat over het nieuwe initiatief,
waardoor zij zich in verschillende opzichten verrast voelden door de ontwikkelingen.
Het initiatief van de stichting Sportgebouw Kruisboog in oprichting, consequenties heeft voor
de Stichting Sporthal Taurus en de volleybalverening Taurus, omdat de kans op uitbreiding
van de tweede sporthal voor de stichting Sporthal Taurus hierdoor afneemt en mogelijk ook
de tijdelijke voorziening voor het beachvolleybalveld onder druk komt te staan.

Verzoekt het college:
•

•
•

Uit te spreken dat de uitbreiding van de Kruisbooghal weer onderzocht wordt, inclusief het
overbruggingsaanbod van de Stichting Sporthal Taurus als het plan van de stichting
Sportgebouw Kruisboog in oprichting onverhoopt financieel niet haalbaar zijn. (Het
overbruggingsaanbod betreft het aanbod om de lopende exploitatietekorten te dekken totdat
voldoende zaalbezetting overdag door vraag vanuit het Houtens zou zijn gedekt ter waarde
van € 30.000).
Om indien volleybalvereniging Taurus nadeel ondervindt als gevolg van de realisatie van de
nieuwe hal (verdwijnen beachvolleybalveld) actief gezocht wordt naar compenserende
maatregelen, zoals een vervangende beachvolleyballocatie in de nabijheid van de hal.
Waar mogelijk alsnog in samenspraak met Sportplatform Houten en de participerende
verenigingen te kijken naar synergiemogelijkheden tussen de beide stichtingen.

En gaat over tot de orde van de dag
Toelichting:
Stichting Sporthal Taurus heeft zich bijzonder ingespannen om te komen tot realisatie van een
tweede Taurushal. Dit behoorde niet tot de mogelijkheden, mede als gevolg van de constatering van
gemeentewege in mei 2011 dat er voldoende ruimte zou zijn in de bestaande sportvoorzieningen om
het onderwijs te kunnen voorzien van mogelijkheden tot sportgelegenheid. Het Taurusinitiatief is
ingehaald door een voor de gemeente aantrekkelijker alternatief. Voor Taurus is het zuur dat nu blijkt
dat in de handbalhal wel wordt bijgedragen in de exploitatie door onderwijsinstellingen.
Dit vraagt een opstelling van de gemeente, waarbij volleybalvereniging Taurus zo goed mogelijk
wordt meegenomen bij de realisatie van het nieuwe sportcomplex.
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