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Aan de fractie van Breukelen Beweegt
t.a.v. de heer  D. van 't Hof
     
     
     

Datum

2 maart 2011

Onderwerp

Beantwoording betreffende schaatsbaan in 

Maarssen

Bijlage(n)

     

Afdeling

Economische ontwikkeling

Behandeld door

H.P Voerman

Direct nummer

0346-254577

E-mail

hanpeter.voerman@stichtsevecht.nl

Ons kenmerk

     

Uw kenmerk

     

Bij beantwoording graag ons 

kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer Van 't Hof,

U heeft schriftelijke vragen gesteld over de schaatsbaan bij het gemeentehuis in Maarssen.

Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.

Vraag 1

Ik zag in de krant een artikel over de schaatsbaan welke onlangs in de tuin van Goudestein werd gehouden ivm 

het afscheid van de gemeente Maarssen.

Door de wethouders Verkroost en Helling, werd bij deze gelegenheid verteld dat deze schaatsbaan er dit jaar 

weer in Maarssen komt. Geldt deze toezegging ook voor andere kernen?

Antwoord 1

Over de vraag of de schaatsbaan in Maarssen er dit jaar weer komt en of de gemeente hieraan bijdraagt is nog 

geen besluit genomen.  Een mogelijke aanvraag hiervoor is nog niet binnen. Mochten er nog andere aanvragen 

binnenkomen voor een schaatsbaan in één van de andere kernen, dan zullen deze op dezelfde wijze worden 

beoordeeld als een mogelijke aanvraag voor een schaatsbaan in Maarssen.

Vraag 2

Welke wethouder heeft dit in zijn portefeuille? 

Antwoord 2 

Portefeuillehouders: de burgemeester is verantwoordelijk voor vergunningen van evenementen vanuit het 

oogpunt van veiligheid en openbare orde. Wethouder Helling is de portefeuillehouder voor het beleidsmatige.

    

Vraag 3

Welk bedrag aan bijdrage heeft dit het afgelopen jaar, en welke specificatie hoort hierbij, gekost?

Antwoord 3

De schaatsbaan heeft de gemeente Maarssen in de jaren 2008-2010 jaarlijks circa  

€ 25.000,-  gekost. Er is geen specificatie van dit bedrag te geven, aangezien het hier gaat om een 
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subsidiebedrag dat niet nader is uitgesplitst.

Vraag 4

Welk bedrag staat er nu al genoteerd voor het project; schaatsbanen in de kernen, en hoe is de verdeling indien 

bekend?

Antwoord 4

Er is geen bedrag opgenomen voor de schaatsbaan in de begroting van 2011. 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

L.H.M. van den Nieuwendijk Mevrouw drs. M.M. van 't Veld
Gemeentesecretaris wnd. burgemeester
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