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Onderwerp: Status afstoten De Eiber

Als invulling van het strategisch accommodatiebeleid van de gemeente Oudewater heeft het College
van Burgemeester en Wethouders in 2021 aangegeven dat zij gaat onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om sporthal De Eiber te sluiten.

De huidige gebruikers, waaronder de Basisschool St. Jozef en Klavertje 4, zijn hierover door de
wethouder geïnformeerd en met het opstellen van de meerjarenbegroting 2022 - 2025 is het afstoten
van de Eiber opgenomen. De financiële effecten lopen vanaf de zomer 2023 in de
meerjarenbegroting. De financiële effecten van het sluiten van De Eiber zijn positief, de kosten van De
Eiber staken en door het verplaatsen van de activiteiten van De Eiber naar de Noort Syde zou ook  het
negatieve exploitatieresultaat van sporthal de Noort Syde gedekt kunnen worden. Er wordt
budgettair geen rekening gehouden met het financiële effect van de herbestemming van de locatie.

Naar aanleiding van het onderzoek om sporthal De Eiber te sluiten hebben de directies van de
Basisschool St. Jozef en Klavertje 4 schriftelijk hun zorgen geuit over het voorgenomen besluit. Met de
behandeling van de meerjarenbegroting 2023 – 2026 is gebleken dat de uitgangspunten van het
onderzoek om De Eiber met ingang van het schooljaar 2023/2024 te sluiten ongewijzigd waren, maar
dat de voortgang beperkt was.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:
● Wat is de status van het onderzoek naar het afstoten van De Eiber?
● Hoe zijn en worden de betrokkenen geïnformeerd?
● Hoe is momenteel de bezettingsgraad (in detail) van zowel De Eiber en de Noort Syde?
● Zijn er afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 te verwachten naar aanleiding van de

huidige status van het onderzoek?
● En zo ja, welke afwijking ten opzichte van de begroting 2023 wordt er verwacht?
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