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: alternatief plan voor sport en beweging te Lattrop

Geachte raads- en commissieleden,
Eind 2013 bleek dat het leerlingenaantal behoorlijk afgenomen was sinds de start van het
project nieuwbouw gymzaal te Lattrop. Uit de bezettingsgraad van de gymzaal ‘t Hoske bleek
dat de grootste doelgroep de R.K. basisschool ’t Kampke was. Uit een analyse bleek dat het
leerlingenaantal aanzienlijk afnam. Dit heeft er toe geleid dat het gereserveerde bedrag voor
een gymzaal te Lattrop is voorgelegd om te heroverwegen.

Raadsbesluit

In de raad van 11 november 2014 is tijdens de behandeling van de ontwerpprogrammabegroting 2015 een motie aangenomen. Deze motie had betrekking op de
heroverweging van majeure projecten waarin werd voorgesteld om het gereserveerde
bedrag á € 789.000,-- voor de realisering van een nieuwe gymzaal te Lattrop te
heroverwegen.
De raad heeft daarbij het volgende uitgesproken:

Op basis van actuele inzichten tot het oordeel te zijn gekomen dat de realisering en
instandhouding van een gymzaal in Lattrop niet toekomstbestendig en derhalve niet
verantwoord is en dat eerdere voornemens en ambities op dat punt moeten worden
heroverwogen;
Met inachtneming van dit gegeven de gemeenschap van Lattrop uit te nodigen zich actief en
met gebruikmaking van de kracht in haar gemeenschap in te zetten voor de ontwikkeling
van een adequate locatie voor sport en beweging in bestaande bebouwing, zoals hierboven
beschreven;
De presentatie van een dergelijk toekomstbestendig alternatief positief en met vertrouwen
tegemoet te zien en bereid te zijn, op basis van nader te maken afspraken, financieel bij te
dragen aan de realisering daarvan;
Daarbij heeft zij aan het college meegegeven om:

H/griffie/Krop/raad/raadsbericht.def

1) In nauwe samenspraak met de gemeenschap van Lattrop uitvoering te geven aan deze
motie;
2) De raad geïnformeerd te houden over de voortgang en ontwikkelingen;
3) De raad te zijner tijd een concreet toekomstbestendig plan voor sport en beweging en
een voorstel tot beschikbaarstelling van een gemeentelijke bijdrage voor te leggen.
Inmiddels in de gemeentelijke begroting een bedrag á € 200.000,-- gereserveerd voor een
investeringssubsidie in Lattrop.
De afgelopen tijd is er veel gesproken over de motie en de mogelijke opties binnen de
gemeenschap Lattrop-Breklenkamp. In eerste instantie is gesproken over een sportvloer bij
de basisschool. Deze optie blijkt financieel niet haalbaar gelet op de hoge investeringskosten
(circa € 550.000,--).
Vanuit de gemeenschap Lattrop-Breklenkamp in samenwerking met de gemeente is de
laatste tijd gewerkt aan een projectplan om een accommodatie te realiseren aansluitend aan
het clubgebouw DTC. Door de verbouwing van het clubgebouw DTC te combineren met een
accommodatie voor sport en beweging! Te Lattrop-Breklenkamp zijn de investeringskosten
financieel haalbaar.
(circa € 366.000,--) Ook blijkt uit het ingediende projectplan dat naast realisatie van de
accommodatie, er sprake is van een goede exploitatie en bezettingsgraad.
Er is door de gemeenschap Lattrop-Breklenkamp hard gewerkt om te komen tot een goed en
gedegen plan. Ik heb hier erg veel bewondering voor. Voorliggend plan kent een breed
maatschappelijk draagvlak in de gemeenschap Lattrop. Wordt door de gemeenschap
gedragen, door zelfredzaamheid uitgevoerd, en door de gemeenschap geëxploiteerd.
Het voorliggend projectplan kenmerkt zich dat het op de lange termijn houdbaar is en een
substantiële bijdrage levert aan de leefbaarheid van Lattrop-Breklenkamp.
Als college staan wij achter dit plan en zullen we het begeleiden naar de raadsvergadering
van 23 februari 2016.
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dinkelland
Namens dezen,
Annette Zwiep
wethouder
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