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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

(Art. 39 RvO raad) 

Datum: 27 november 2015 

Aan het college van de gemeente Dinkelland 

(d.t.v. de griffier) 

Onderwerp: sportvoorziening Lattrop 

Inleiding / aanleiding: 

Op 11 november 2014 is door de raad van Dinkelland de motie aangenomen m.b.t. de voorziening 
voor sport en beweging in Lattrop. 

In deze motie is aan het college de opdracht verstrekt om in nauwe samenspraak met de 
gemeenschap van Lattrop te zoeken naar een mogelijkheid voor de ontwikkeling van een 
adequate locatie voor sport en beweging in bestaande bebouwing.  

Op 12 november 2015 heeft de fractie van Lokaal Dinkelland een gesprek gehad met 
vertegenwoordigers van de werkgroep “realisatie gymvoorziening Lattrop”. 

Deze werkgroep heeft de mogelijkheid onderzocht om een sportvoorziening te realiseren binnen 
het schoolgebouw. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat dit alternatief niet haalbaar is 
vanwege o.a. financiële en technische redenen. 

Tijdens het gesprek presenteerde de werkgroep een alternatief. Zij achten dit 2e alternatief 
financieel haalbaar, duurzaam en dit plan wordt, zoals zij zelf aangeven,  gedragen door de 
gemeenschap Lattrop. 

De werkgroep heeft aangegeven dat zij binnen zeer afzienbare tijd dit plan aan het college zullen 
voorleggen.  

Het college wordt verzocht om de volgende vragen schriftelijk, dan wel mondeling te 
beantwoorden nadat zij het plan van de werkgroep heeft ontvangen: 

1. Kan het college aangeven wat de huidige status is in de voortgang van de uitvoering van de 
motie van 11 November 2014? 

2. Is het college bereid om dit nieuwe alternatief, zoals hierboven genoemd, na ontvangst, mee 
te nemen in de uitvoering van de motie? 

3. Wanneer kan de raad een voorstel van het college verwachten? 
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Lokaal Dinkelland gaat ervan uit dat het college bij de beoordeling van het plan rekening houdt 
met de door de raad gestelde kaders t.a.v. soortgelijke initiatieven. 

Deze kaders voor soortgelijke initiatieven willen we nog eens noemen: 

- De exploitatie moet voor minimaal 5 jaar sluitend zijn. 

- Er moet rekening worden gehouden met demografische ontwikkelingen. 

- Het plan moet volledig gedragen worden door de gemeenschap en is door de kracht van de 
samenleving ontstaan.  

- Het moet toekomstbestendig zijn. 

 

Naam fractie: Lokaal Dinkelland 

Namens deze: Stephanie Vrijkorte 

  Jos Kienhuis 

  Anita ten Dam 

 

  

 

 

 


