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Vragen gesteld door: SP 

Onderwerp: Verhuur binnensport en Sjors Sportief 

Datum: 18 augustus 2020 

  
_________________________________________________________________________________ 
 
Op 11 juli 2020 ontvingen wij vragen van Stijn van den Brekel van de SP op basis van artikel 40 van 
het Reglement van Orde over de verhuur binnensport en Sjors Sportief. Hieronder treft u de 
gestelde vragen aan met de daarbij behorende antwoorden. 
 
De SP heeft begrepen dat voor de binnensporten geen uitstel van huur is aangeboden dat terwijl 
voor buitensporten dit wel uiteindelijk is geregeld, waarom de binnensport nog niet? 
Dit klopt niet. Zowel de binnen- als de buitensportverenigingen hebben de mogelijkheid gekregen 
om de huur drie maanden lang op te schorten. Voor de binnensport lag dit echter wel wat lastiger 
omdat de facturen voor het laatste gedeelte van het seizoen 2019-2020 in januari/februari al 
verstuurd waren. Er zijn bij de gemeente geen meldingen binnengekomen of vragen gesteld van 
gebruikers over openstaande facturen of het verkrijgen van uitstel.  

 
Is het niet verstandig om de bezuiniging op de waarderingssubsidie te schrappen vanwege de 
corona crisis en het mislopen van andere inkomsten daardoor voor sportverenigingen? 
Nee, dit is niet verstandig. De raad heeft immers tijdens de behandeling van de begroting 2020 op 
14 november 2019 zelf besloten om te bezuinigen op de waarderingssubsidie.  
 
Sjors sportief was zeer toegankelijk voor de jeugd meer dan de Goolse gids en leverde de 
verenigingen veel jeugd leden op. Waarom kiest de wethouder dan niet voor een voortzetting? 
Als hij de meerwaarde ziet voor Sjors Sportief zoals hij antwoorde op vragen van de PvdA? 
De bezuiniging op Sjors Sportief en Max Vitaal is besloten bij de behandeling van de begroting op 14 
november 2019. Goirlenaren kunnen zelf informatie opvragen via onder andere de Gôolse Gids of 
rechtstreeks bij de sportverenigingen zelf. Overigens worden sportverenigingen ook geïnformeerd 
over de mogelijkheden om de Gôolse Gids te gebruiken. 
 
 

 
 


