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Aanbiedingsbrief aan gemeenten over onderzoek spreiding sportaccommodaties Zuid-Holland 2022

Advies

1. Vast te stellen de brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten

in Zuid-Holland over het onderzoek spreiding sportaccommodaties Zuid-Holland 2022

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de colleges van Burgemeester en

Wethouders van de gemeenten in Zuid-Holland over het onderzoek spreiding

sportaccommodaties Zuid-Holland 2022
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Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- Hoofdrapport Onderzoek Spreiding Sportaccommodaties Zuid-Holland 2022
- Bijlagenrapport Onderzoek Spreiding Sportaccommodaties Zuid-Holland 2022
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1 Toelichting voor het College

In uw vergadering van 8 november jl. heeft u kennis kunnen nemen van het onderzoek Spreiding

Sportaccommodaties Zuid-Holland 2022. U heeft in uw vergadering een brief aan Provinciale Staten

vastgesteld. In deze brief wordt aangegeven dat de resultaten nog aan de gemeenten in Zuid-Holland

zullen worden verstuurd. De brief daarvoor is bijgevoegd. Omdat in de brief verwezen wordt naar

een nieuwe coalitieperiode, is het gepast deze brief niet als lid-GS brief te versturen maar als GS

brief.   

Voor verdere inhoud wordt verwezen naar de brief. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW   : € 0,00

Programma : Ambitie 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader

n.v.t. 

2 Voorafgaande besluitvorming

Zie punt 1. 

De brief aan Provinciale Staten is inmiddels betrokken bij de bespreking van het onderwerp

“maatschappelijk vastgoed” in de commissievergadering Ruimte, Wonen en Economie (RWE) op 30

november 2022. 

3 Proces

Zie bijgevoegde brief en het gestelde onder punt 1. 

4 Participatie en rolneming

In de brief is opgenomen dat ambtelijk de dialoog over het rapport en de aanbevelingen met het

netwerk zal worden gestart  en dat de uitkomsten kunnen worden besproken in de nieuwe coalitie

waarna eventuele besluitvorming kan plaatsvinden. 

5 Communicatiestrategie

Over de brief zal niet apart worden gecommuniceerd. 


