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Beste leden en burgerleden,
In de commissievergadering van 5 november jl. ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling is door de GBWP de
vraag gesteld of er een mogelijkheid is om de kosten voor renovatie van het Skatepark te dekken uit de budgetten in de
begroting voor sport. Ik heb u daarop toegezegd dit voor de behandeling van de begroting na te gaan. Bij deze het
antwoord op deze vraag.
Binnen de begroting van vrijetijdseconomie voor 2020 hebben we geen ruimte gevonden voor de investering van het
Skatepark. De investering voor het Skatepark is op de lijst van de moederkredieten opgenomen. Vanwege de veelheid
aan investeringen is er na afweging voor gekozen om de renovatie van het skatepark een jaar vooruit te schuiven. Wei is
daarbij opgemerkt dat als er een mogelijkheid komt, doordat bijvoorbeeld een investering niet gedaan kan worden
vanwege een tegenvallende planning, dat dan het skatepark naar voren gehaald zal worden.
Lijst Linssen heeft op 2 oktober 2019 schríftelijke vragen gesteld over de renovatie van het skatepark. Wij hebben daar
op 25 oktober 2019 op gereageerd met een tussenbericht (U19-016994). Dit omdat eind november een gesprek gepland
staat met de Fitfabriek, de skaters en het college waarbij ook de mogelijkheden voor alternatieve financieringen worden
bekeken.
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