
 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   649650 
Datum vergadering:  28 maart 2023 
Datum voorstel:  28 februari 2023 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. IJsbaan Twente - gemeente Enschede 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van €26.594 aan de gemeente 

Enschede ten behoeve van de continuering van de exploitatie van de ijsbaan Twente gedurende één 

jaar; 

2. Als dekking voor het incidentele bedrag een beroep te doen op de Reserve Incidenteel Beschikbare 

Algemene Middelen. 

 
Samenvatting van het voorstel 
Net als nagenoeg alle andere ijsbanen in Nederland verkeert de IJsbaan Twente in zwaar weer. De huidige 
exploitant zag zich genoodzaakt haar contract per 1 april 2023 te beëindigen. De gemeente Enschede wil 
zich inspannen om de ijsbaan voor Twente te behouden en heeft gemeenten uit de regio Twente verzocht 
hieraan een financiële bijdrage te leveren. Het betreft een incidentele bijdrage voor de overbrugging van één 
jaar. Dit geeft de gemeente Enschede tijd om onderzoek te doen naar een structurele oplossing. 
 
Aanleiding voor het voorstel 
Het verzoek vanuit de gemeente Enschede om een incidentele bijdrage voor de instandhouding van de 
IJsbaan Twente voor een jaar. 
 
Beoogd resultaat van het voorstel 
Recreatieve schaatsers uit de gemeente Dinkelland zijn voor het uitoefenen van hun hobby primair 
aangewezen op de ijsbaan in Enschede. Daarnaast kent de gemeente Dinkelland een tweetal actieve 
schaatsverenigingen die gebruik maken van de IJsbaan Twente. De IJsvogels uit Denekamp en de 
Schaatsclub Ootmarsum hebben in gesprek met het college het belang van een ijsbaan voor de regio 
aangegeven. 
 
Argumentatie 
Jaarlijks wordt er door circa 80.000 recreatieve schaatsers, 20.000 schoolschaatsers, 1.400 clubschaatsers 
en 400 ijshockeyers en/of ijsdansers gebruikt gemaakt van de ijsbaan. Ook is de ijsbaan nog beschikbaar 
voor de topsporters van TalentNED. Deze gebruikers zijn afkomstig uit de gehele regio, ook uit de gemeente 
Dinkelland. Concrete gebruikers zijn de IJsvogels uit Denekamp en Schaatsclub Ootmarsum welke wekelijks 
hun trainingen afwerken in Enschede. Het voortbestaan van beide verenigingen is uiterst onzeker bij sluiting 
van de IJsbaan Twente. 
 
Voor de schaatsverenigingen is het dichtstbijzijnde alternatief de kunstijsbaan in Deventer. De 
programmering hier biedt echter onvoldoende ruimte om die van Enschede volledig over te nemen. De 
ijshockeyclubs zullen moeten uitwijken naar Nijmegen. 
 
Het in stand houden van de ijsbaan past goed bij het bevorderen van een gezonde leefstijl en de in het 
collegeakkoord opgenomen inzet op vitale voorzieningen en verenigingen. Alhoewel de ijsbaan als 
voorziening buiten de gemeentegrenzen ligt draagt deze wel bij aan een gevarieerd en toegankelijk aanbod, 
waar zowel topsport als recreatief aanbod samenkomen. Daarnaast kan de schaatssport gezien worden als 
cultureel erfgoed in Nederland. 
 
Participatie samenleving 
Er is gesproken met het bestuur van schaatsverenigingen de IJsvogels uit Denekamp en de Schaatsclub 
Ootmarsum. Beiden pleiten voor behoud van een ijsbaan in de regio, zowel voor de recreatieve als 
wedstrijdschaatsers. 
 

 



 

Externe communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Financiele paragraaf 
Het totaal begrootte exploitatietekort voor het schaatsseizoen 2023-2024 bedraagt €584.000. De gemeente 
Enschede heeft hiervoor het verzoek gedaan aan de andere gemeenten uit de regio om eenmalig op basis 
van een bedrag van €1,- per inwoner bij te dragen. Dit bedrag is bedoeld om de exploitatie met ten minste 
een jaar te kunnen continueren. Met circa 650.000 inwoners zorgt deze bijdrage voor een eerlijke verdeling 
van kosten met een opbrengst die nagenoeg overeenkomt met het begrootte exploitatietekort van de ijsbaan 
Twente. 
Voor de gemeente Dinkelland resulteert dit in een bijdrage van €26.594. 
 
Het merendeel van de regiogemeenten heeft zich bestuurlijk bereid verklaard dit aan haar gemeenteraad 
voor te leggen. Indien de afzonderlijke gemeenteraden instemmen betekent dit een bijdrage vanuit 
regiogemeenten van in totaal €353.000. De gemeente Enschede neemt zelf de resterende €231.000 voor 
haar rekening. 
 
Er is expliciet uitgesproken dat de incidentele bijdrage niet de intentie omvat voor een structurele bijdrage en 
slechts bedoeld is om de gemeente Enschede tijd te bieden om voor eigen rekening een sluitende business 
case op te zetten. 
 
Uitvoering 
De gemeente Enschede wordt middels een brief geïnformeerd over het besluit op haar verzoek. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Niet van toepassing. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis   J.G.J. Joosten  



 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  28 maart 2023 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. IJsbaan Twente - gemeente Enschede 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2023, nr. A; 
 
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 21 maart 2023;  
  
gelet op artikel 189 Gemeentewet 
 
besluit: 
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van €26.594 aan de gemeente 

Enschede ten behoeve van de continuering van de exploitatie van de ijsbaan Twente gedurende één 

jaar; 

2. Als dekking voor het incidentele bedrag een beroep te doen op de Reserve Incidenteel Beschikbare 

Algemene Middelen. 

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2023 
 
 
De raadsgriffier,     De voorzitter, 
 

 


