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Wij stellen voor:
1. Een bijdrage van €125.000 beschikbaar te stellen aan de Warmondse IJsclub voor het
aanleggen van een skeelerbaan op de landijsbaan Veerpolder in Warmond en te laten
uitbetalen door het college wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: ontvangen van
omgevingsvergunning, aanpassen van het opstalrecht en een succesvolle aanbesteding. De
dekking ten laste te brengen van de algemene reserve en de bijbehorende begrotingswijziging
vast te stellen.
2. In te stemmen met een garantstelling voor een lening van maximaal €25.000,- ten behoeve
van de aanleg van de skeelerbaan op de landijsbaan Veerpolder in Warmond.

Inleiding
Op 12 juli 2016 heeft de Warmondse IJsclub bij de gemeente Teylingen een burgerinitiatief
ingediend voor de aanleg van een skeelerbaan op de landijsbaan in Warmond. Een burgerinitiatief
wordt op de agenda van de raad geplaatst ter behandeling.
De Warmondse IJsclub vraagt een financiële bijdrage van €125.000,- aan de gemeente Teylingen
voor de aanleg van de baan en een garantstelling voor een lening van maximaal € 25.000. De
aanvraag is namens de samenwerkende ijsclubs van de gemeente Teylingen: Sassenheim,
Voorhout en Warmond. De rest van de investering en de gehele exploitatie komen voor rekening
van de Warmondse IJsclub.
Bestaand kader en context
Van toepassing is de verordening op het burgerinitiatief van de gemeente Teylingen, het
Treasurystatuut gemeente Teylingen 2012 en de sportaccommodatienota 2012-2016.
Beoogd effect
Het geven van nieuwe vitaliteit aan de samenwerkende ijsclubs binnen Teylingen.
Argumenten
1.1. De huidige sportnota geeft de mogelijk te investeren in sportvoorzieningen die op dit moment
nog niet aanwezig zijn.
De huidige sportnota geeft de mogelijkheid te investeren in sportvoorzieningen voor niet-
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basissporten die op dit moment nog niet in de gemeente Teylingen aanwezig zijn, wanneer er
regionaal onvoldoende capaciteit is. Hiervoor gelden de eisen voor capaciteitsuitbreiding. Aan
deze eisen wordt voldaan. Er is sprake van een tekort in de gemeente en regionaal. Op dit
moment wordt door de schaatsclubs in Teylingen gebruik gemaakt van de skeelerbaan in
Lisserbroek. Deze baan is erg druk bezet, waardoor er voor de schaatsende jongere jeugd
weinig mogelijkheid is om les te krijgen op deze Skeelerbaan. Daarnaast zal de baan in
Warmond de beschikking krijgen over een asfaltplein waarop techniektrainingen kunnen
plaatsvinden, zonder last te hebben van de snelheidstrainingen op de baan. De baan zal dus
breed inzetbaar zijn, in ieder geval voor alle drie de schaatsclubs in de gemeente Teylingen.
Ook zullen de schaatsclubs deze baan beschikbaar stellen voor basisscholen en in
samenwerking met de combibrug clinics verzorgen. Hieruit kan de schaatsclub dan weer
jeugdleden werven.
1.2 De baan zal, wanneer aangelegd, de enige officiële wedstrijdbaan zijn in heel Zuid-Holland
De Warmondse IJsclub is voornemens een officiële 200 meter wedstrijdbaan aan te leggen. De
dichtstbijzijnde wedstrijdbaan op dit moment ligt in Purmerend. Een wedstrijdbaan in Teylingen
kan een grote regionale aantrekkingskracht hebben.
1.3 De ijsclub heeft een omgevingsvergunning nodig, het opstalrecht moet worden aangepast en
de opdracht moet succesvol zijn aanbesteed.
Met de ijsclub zijn drie voorwaarden voor de bijdrage afgesproken: een omgevingsvergunning
moet verleend worden het huidige opstalrecht moet worden aangepast en de opdracht moet
succesvol zijn aanbesteed. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de bijdrage
worden uitbetaald.
2.1 Aan de eisen voor garantielening is voldaan.
De Warmondse ijsclub vraagt een garantstelling voor een lening van 25.000 euro aan. Regels
over garantieleningen zijn vastgelegd in het Treasury Statuut van de gemeente Teylingen. Dit
Treasury Statuut vereist dat garanties slechts uit hoofde van de publieke taak worden verstrekt
en dat vooraf informatie wordt ingewonnen over de financiële positie en kredietwaardigheid
van de partij. Het verlenen van deze garantstelling past bij de faciliterende rol die de gemeente
Teylingen heeft aangenomen ten aanzien van sportaccommodaties. In die zin kan de
garantielening gezien worden als een garantstelling uit hoofde van een publieke taak. Op basis
van de jaarstukken van de Warmondse IJsclub is er vertrouwen in de financiële positie en
kredietwaardigheid van de IJsclub. Ook is er een gedegen onderbouwing van de
investeringsbegroting aanwezig.

Kanttekeningen
1.1 Schaatsen is geen basissport.
De sportaccommodatienota 2012-2016 geeft aan dat Gemeente Teylingen wil investeren in
sportaccommodaties door middel van het verstrekken van eenmalige subsidies. Daarbij stelt
deze sportnota wel de voorwaarde dat het een basissport moet betreffen. Dat zijn schaatsen en
skeeleren op dit moment niet, echter de verwachting is dat in de nieuwe sportnota dit
onderscheid verdwijnt.
1.2 Er is geen geld gereserveerd in de begroting
Dit burgerinitiatief is niet voorzien in de begroting. Ook zijn er geen voorzieningen getroffen
voor dit soort initiatieven. Daarom wordt voorgesteld het geld uit de algemene reserve te halen
en een begrotingswijziging vast te stellen.
Financiële consequenties
De kosten bedragen eenmalig €125.000,-. Dit bedrag is niet voorzien in de begroting en zal
daarom uit de algemene reserve vrijgemaakt moeten worden. Er wordt een begrotingswijziging
voorgesteld.
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Aanpak, uitvoering en participatie
De Warmondse IJsclub zal zelf de opdracht voor de aanleg van de baan verstrekken. Zij heeft ook
voldoende vrijwilligers beschikbaar om een aantal werkzaamheden zelf te verzorgen.
De rest van de financiering die nodig is voor de baan heeft de club geregeld door middel van
leningen bij eigen leden en bijdrages van fondsen als het Schipholfonds, Rabobankfonds en
Fonds1818.
Na aanleg van de baan zal een feestelijke opening plaatsvinden.
Duurzaamheid
Sporten en actief zijn bij een vereniging dragen bij aan een duurzame samenleving. De aanleg van
de skeelerbaan zal het duurzame verenigingsleven versterken.
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
n.v.t.
Urgentie
De IJsclub zou de baan graag in 2017 willen aanleggen.
Evaluatie
De Warmondse IJsclub zal na afronding van het project een financiële verantwoording aan de
gemeente toesturen.
Bijlagen en achtergrondinformatie
Aanvraagdocument Burgerinitiatief
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,
gelezen het collegebesluit van 8 november 2016,
gelet op de verordening op het burgerinitiatief van de Gemeente Teylingen, het Treasurystatuut
Gemeente Teylingen 2012 en de sportaccommodatienota 2012-2016,

besluit:
1. Een bijdrage van €125.000 beschikbaar te stellen aan de Warmondse IJsclub voor het
aanleggen van een skeelerbaan op de landijsbaan Veerpolder in Warmond en te laten
uitbetalen door het college wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: ontvangen van
omgevingsvergunning, aanpassen van het opstalrecht en een succesvolle aanbesteding. De
dekking ten laste te brengen van de algemene reserve en de bijbehorende begrotingswijziging
vast te stellen.
2. In te stemmen met een garantstelling voor een lening van maximaal €25.000,- ten behoeve
van de aanleg van de skeelerbaan op de landijsbaan Veerpolder in Warmond.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 december 2016,
de griffier

de voorzitter

Robert van Dijk

Carla G.J. Breuer
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