Actuele Motie
Aan de slag met het ijssportcentrum

AcM3

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven, hebben de eer de
volgende actuele motie aan te bieden.
Constaterende dat:
• Het protest tegen de sluiting vanuit de stad groot is;
• Er naar aanleiding van de commissienotitie sportvisie "Beweeg mee 2015-2019" veel
initiatieven vanuit de stad zijn gekomen;
• Met name ook de ijssport verenigingen de handen in een geslagen hebben;
• Deze initiatieven en ideeën vanuit verschillende organisaties, verenigingen en het
bedrijfsleven komen;
• Dat er onduidelijkheid is over de toerekening van kosten bij de exploitatie van het
ijssportcentrum;
Van mening zijnde dat:
• De indieners het ijssportcentrum voor zowel Eindhoven als de regio een belangrijke
voorziening vinden en er dus maximaal ingezet moet worden op het openhouden van het
ijssportcentrum;
• Dat de initiatieven en ideeën serieus bekeken moeten worden en dit een zorgvuldig en
transparant proces samen met de stad moet zijn;
• Het in deze tijd mooi zou zijn als er door middel van publiek private samenwerking het
ijssportcentrum open kan blijven;
Stelt de raad voor:
1. het college op te roepen een traject op te starten waarin de initiatieven uit en met de
stad voor het ijssportcentrum worden bekeken en onderzocht en voor de commissie van
23 juni 2015 met de eerste bevindingen te komen;
2. de rekenkamercommissie te vragen om een quickscan te maken ten aanzien van de
vragen die zijn ontstaan rondom de toerekening van kosten bij de exploitatie van het
ijssportcentrum.
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Deze actuele motie is aangenomen in de raadsvergadering van 2 juni 2015.
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