
 

MOTIE Sporthal de Appelgaard en sporthal de Wielewaal 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, bijeen in vergadering op donderdag 12 november 2020 

Constaterende dat: 

 Onder programma 7 (pag. 33 Begroting 2021): Samenleven is als doelstelling is benoemd een keuze te 
willen maken wat betreft de beheersvorm van de sporthallen de Appelgaard en de Wielewaal; 

 Waarbij het uitgangspunt is dat deze in principe worden overgenomen door verenigingen;  
 In de Najaarsnota wordt geconstateerd dat het stedenbouwkundig en civieltechnisch niet haalbaar is om 

korfbalvelden nabij de sporthal te realiseren; 
 In de Najaarsnota word medegedeeld dat het vervolg onderzoek naar privatisering zich uitsluitend zal 

richten op de Wielewaal; 

Overwegende dat: 

 Door de ontwikkelingen de originele doelstelling niet haalbaar lijkt; 
 De opgenomen doelstelling daarnaast vooral procedureel van aard is en weinig inhoudelijke kaders 

bevat; 
 Het bijvoorbeeld niet duidelijk is of met overnemen door verenigingen wordt bedoeld dat de hal 

daadwerkelijk wordt overgedragen, of dat het enkel het beheer betreft; 
 Er geen financiële kaders zijn vastgelegd wat betreft de eventuele overname; 
 Er wanneer er slechts voor één hal de mogelijkheden tot privatisering wordt onderzocht er de 

mogelijkheid ontstaat dat er voor twee hallen twee beheerders komen, wat ons op voorhand 
suboptimaal lijkt;  

 Er in de Appelgaard en de Wielewaal naast de scholen zes grotere sportverenigingen (korfbalvereniging 
Vriendenschaar, basketbalvereniging River Trotters, volleybalvereniging OKK 70, badmintonvereniging 
Network, tafeltennisvereniging Drivers en zaalvoetbalvereniging De Wieling) gebruik maken van de 
hallen; 

 Veel van deze gebruikers in het ‘hoogseizoen’ graag meer uren zouden willen huren, waardoor er 
sprake is van concurrentie.  

 De gemeenteraad geen kaders heeft gesteld hoe de belangen van deze verenigingen door een 
eventuele nieuwe beheerder moeten worden afgewogen; 

Verzoekt het college: 

 Alvorens verdere stappen te zetten in eventuele privatisering van de Wielewaal (of de Appelgaard) aan 
de gemeenteraad een startnotitie voor te leggen wat betreft de uitgangspunten, zodat de gemeenteraad 
nadere kaders kan vaststellen waarbinnen het college kan handelen.  

En gaat over tot de orde van de dag. 
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