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College van B&W en de gemeenteraad 
 
 
Geacht college, 
 
Sinds september 2007 is het traject rondom de zorgvloer  in het SportZorgCentrum gaande. De bouw 
is voltooid, nog steeds is geen sprake van verhuur of anderszins betrokken door geïnteresseerde 
huurders. Diverse redenen zijn al opgesomd en aangehaald, echter niets leidde tot succes. Het gaat 
wel leiden tot minder goede vooruitzichten in de exploitatieomgeving.  
Dat blijkt bijv. ook al uit de burap, te bespreken in de raad van 5 juli a.s.  
De exploitatie valt tegen, er zijn aanloopproblemen en de kosten beginnen de pan uit te rijzen. Hoe 
lang is dat vol te houden? Hoe is het de burgers van onze gemeente uit t e leggen dat verhuur niet 
lukt en dat er een kostenpost dreigt. Uit eerdere toelichting is gebleken dat het concept nog steeds 
staat als een huis, de verhuurbaarheid is echter niet aan de orde. Een eerste “schaap over de 
dam”zou wonderen kunnen doen want voorbeeldgedrag gaat  leiden tot volggedrag. Waarom niet 
een interessante partner korting verlenen op de huurpenningen zodat de effecten van de 
economische crisis minder in de knip worden gevoeld bij de ondernemer.  
 
Gemeentebestuur, we roepen U op: denk als een ondernemer! 
Deze oproep doen we gelijk met het feit dat ons nu reeds meerdere keren berichten bereiken dat 
mensen wel belangstelling hebben maar dat zelfs een gesprek wordt afgehouden. Op oproepen 
wordt niet gereageerd, op verzoeken om terug te bellen/ te mailen wordt niet gereageerd!! 
 
We rekenen op beantwoording van de v ragen in de raad van 5 juli aanstaande. 
 

1. Is het juist dat er wel degelijk serieuze gesprekspartners zijn? Zo ja, hoeveel en wat is de 
feitelijke stand van zaken? 

2. Is het juist dat op zijn minst twee ondernemers belangstellend zijn maar dat geen gesprekken 
zijn gevoerd en contacten worden geweerd? Zo ja waarom en wat is het vervolg? 

3. Hoe is het mogelijk dat met iets wat slecht verhuurbaar is op deze wijze wordt omgegaan? 
4. Heeft het niet verhuren rechtstreeks invloed op de exploitatie van het gehele pand en zo JA/ 

Nee hoe kan dit dan? 

We zien uw antwoorden graag tegemoet. 
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