
 
 
 

 
 
 

Amendement integraal voorstel marktconsultatie 
Bij agendapunt 13 - Tijdelijke exploitatie Tolhuisbad Dokkum 

 
 
De raad van de gemeente Dongeradeel, 
in vergadering bijeen op 27 november 2014, 
 
 
overwegende: 
 
� dat de uitkomsten van de marktconsultatie over een nieuwe sporthal in het Tolhuispark (in 

combinatie met zwembad Het Tolhuisbad) al veel te lang op zich laten wachten; 
 

� dat het college nu pas in het 1e kwartaal van 2015 een voorstel aan de raad zal voorleggen; 
 
� dat er dan vlot een besluit moet vallen om te voorkomen dat er ook voor 2016 geen nieuwe 

exploitatieovereenkomst kan worden gesloten voor Het Tolhuisbad; 
 
� dat dan ook alle consequenties van een publiek-private samenwerking duidelijk moeten zijn 

m.b.t. de bouw en exploitatie van een nieuwe sporthal in het Tolhuispark in combinatie met de 
exploitatie van zwembad Het Tolhuisbad; 

 
 
stellen wij voor het voorliggende besluit als volgt aan te vullen: 
 
4. het college op te dragen in het plan voor een multi-functionele (sport)accommodatie minimaal 

de volgende vragen te beantwoorden: 
 
a. Wat betekent de sloop van De Trimmer voor het gebied De Harddraver? 

 
b. Wat betekent de sloop van De Trimmer voor VV Dokkum en de andere (sport)verenigingen 

die gebruik maken van De Trimmer en de sportvelden er omheen? 
 

c. Welke concrete plannen zijn er voor een alternatieve invulling c.q. bestemming van Het 
Harddraverspark? 

 
d. Indien er plannen zijn, wat betekenen die plannen voor de camping en de tennisbanen van 

Tennisvereniging Dokkum? 
 

e. Hoe staan alle betrokken partijen en (sport)verenigingen tegenover de sloop van De Trimmer 
en een eventuele alternatieve invulling van De Harddraver? 

 
f. Wat betekent de bouw van een nieuwe sporthal voor het gebied Het Tolhuispark? 

Motie



g. Wat betekent de bouw en exploitatie van een nieuwe sporthal (in combinatie met de 
exploitatie van zwembad Het Tolhuisbad) voor de (sport)verenigingen in Het Tolhuispark? 
 

h. Hoe staan alle (sport)verenigingen in Het Tolhuispark tegenover de bouw en exploitatie van 
een nieuwe sporthal (in combinatie met de exploitatie van zwembad Het Tolhuisbad)? 

 
i. Wat betekent de publiek-private samenwerking voor de gebruikerstarieven van de nieuwe 

sporthal en zwembad Het Tolhuisbad? 
 

j. Wat betekent de nieuwe publiek-private samenwerking en exploitatie van zwembad Het 
Tolhuisbad voor de toekomstige toegangstarieven voor bezoekers? 
 

k. Hoe verhoudt het plan voor een nieuwe multi-functionele (sport)accommodatie in Dokkum 
zich tot de spreiding van (sport)accommodaties in Noordoost-Fryslân? Ook in het licht van de 
voorgenomen bestuurlijke fusie met de gemeenten Dantumadeel, Ferwerderadeel en 
Kollumerland? 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Dongeradeel Sociaal 
 


