Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren

Onderwerp:
Subsidie Padelbanen
24 september 2021

Overeenkomstig artikel 32 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren 2018’ stellen we u de hiernavolgende vragen te beantwoorden in
de Raadsvergadering van 29 september
De Raad van Laren is middels een informatiebrief geïnformeerd over de investeringssubsidies sport
2021. Het college heeft in het kader van het subsidiebeleid subsidie toegezegd aan de LLTC. Het
betreft hier naar de mening van Larens Behoud geen vervanging of verduurzaming van velden,
clubgebouwen of installaties maar een geheel nieuwe ontwikkeling.
Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen:
1. Sinds wanneer heeft u overleg met LLTC over de padelbanen en waarom heeft u pas bij het
toekennen van de subsidie de raad geïnformeerd?
2. Waarom is het college van mening dat de toekenning voor subsidie aan de LLTC voor
padelbanen past binnen het door de raad gestelde kader, te weten : a) de sportnota
(accommodatiebeleid 2018) , b) regeling investeringssubsidies (2019)
3. Is het college op de hoogte van een gelijksoortig commercieel initiatief bij een andere
sportvereniging, te weten SV Laren?
4. Waarom is aan dit verzoek geen vervolg aan gegeven?
U gaf in de informatiebrief uit 2020 (!) aan dat met de LMHC nadere gesprekken over haar financiële
positie worden gevoerd.
5. Onder welke voorwaarden geeft LMHC het gebruiksrecht van het grasveldje aan LLTC? Zijn
hier financiële gevolgen aan verbonden of te verwachten voor de gemeente Laren?
6. Is de gemeente c.q. de raad partij in deze overdracht/overeenkomst? Waarom wel/niet?
7. De omgevingsvergunningen voor de padelbanen zijn nog niet verstrekt. Graag vernemen wij
de precieze ontwikkelingen en stand van zaken rond dit project. Zijn er reeds:

a. betalingen aan LLTC verricht
b. aangepaste contracten opgesteld/getekend?
8. Is de raad partij in de aanpassingen van de contracten? Zo neen, is het college bereid de
concepten van de wijzigingen vooraf met de raad te delen?
9. Is het college bereid in overleg te treden met de LLTC over de aanleg van padelbanen op de
eigen locatie?
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