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Geachte raadsleden en duoburgerleden,
Op 24 maart 2016 heeft u een motie aanvaard waarin u het college het volgende opdraagt:
Op korte termijn in contact te treden met o.a. de Stichting Doe je Passie om te bespreken welke mogelijkheden
er zijn om de midgetgolfbaan Meilust open te houden en daarbij ook de ondersteuningsmogelijkheden van de
fitfabriek te betrekken;
Bij de besprekingen ook te betrekken op welke wijze vrijwilligers maar ook langdurig werklozen betrokken
kunnen worden bij een toekomstige exploitatie; daarbij ook te kijken naar de mogelijkheden om de promotie van
de midgetgolfbaan te verbeteren;
Te inventariseren hoeveel de kosten voor (eenmalige) aanpak van achterstallig onderhoud bedragen;
De uitkomsten hiervan vóór de zomer 2016 aan de gemeenteraad terug te koppelen zodat de gemeenteraad
weloverwogen een besluit kan nemen over een mogelijke bijdrage aan de instandhouding van de
midgetgolfbaan Meilust.
Hieronder geven wij aan hoe wij hier tot nu toe gevolg aan hebben gegeven, waarbij we willen benadrukken dat we
verder onderzoek zullen doen naar de mogelijkheden om de exploitatie aan derden over te laten.
Er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met drie initiatiefnemers, waaronder de stichting Doe je Passie. Uit
deze gesprekken is gebleken dat zij min of meer rekenen op een bijdrage van de gemeente (facilitair of financieel). Alle
initiatiefnemers lijken aan te sturen op uitbreiding van de horecafunctie en uitbreiding van activiteiten op de huidige
locatie. Omdat we deze initiatieven een kans willen geven, zal er verder onderzoek worden gedaan naar de
mogelijkheden op deze locatie.
Ondersteuning vanuit de Fitfabriek vinden wij niet wenselijk. Deze taak valt als zodanig niet onder het geaccordeerde
sportbeleid en past niet binnen de Rijksregeling "brede impuls buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen".
In de vervolggesprekken zal, in samenwerking met onder andere de ISD, gekeken worden welke mogelijkheden er zijn
om vrijwilligers en langdurig werklozen in te zetten. Overigens gaan de twee particuliere initiatiefnemers ook uit van inzet
van vrijwilligers.
De kosten van de minimale renovatie met kunstgras bedragen î 27.000,-. De kosten van renovatie door
epoxygietvloeren te storten, de betonrot aan te pakken enzovoort bedragen i 63.000,-.
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Het instandhouden van de midgetgolfbaan kan niet vanuit sport plaatsvinden omdat er een taakstelling ligt op de
sportaccommodaties van 6 250.000,-,. Hierdoor is het niet mogelijk de baan op te knappen en in stand te houden.
Wij realiseren ons dat deze brief u nog geen volledig antwoord biedt op de motie van 24 maart. Omdat u ons echter heeft
opgedragen om u voor de zomer 2016 te informeren, wilden we u toch op de hoogte stellen van de voortgang. Voor een
goed onderzoek, in samenwerking met de betrokkenen is het echter nodig om meer tijd te nemen.
Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vrijenhoek,
A.M.A.Vriienhoek(a)berqenopzoom.nl of 0164-277657.
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