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Van: Peter De Graeve
Verzonden: woensdag 13 december 2Ot7 22:52
Aan: Meike Van Grem bergen <Meike.VanGrem bergen@eeklo. be>
CC: Odette Van Hamme <odette.vanha mme@skynet.be>
Onderwerp: Toe te voegen vraag GR \8LZL7 - PDG N-VA

Urgentie: Hoog
Beste,
Graag de volgende vraag laten toevoegen op de agenda voor de GR van

L8/I2/17 e.k.

Herlocotie Sporthome - stovdzd

Op de GR-commissie van oktober 2016 werd o.a. de toekomst voor de IVA (lntern Verzelfstandigd Agentschap)
Sporthome besproken. De blokhutten werden als meest logische oplossing naar voor geschoven. De ligging en een
zeer lage bezettingsgraad is een voor de hand liggende argumentatie.
Via mijn betrokkenheid met enkele sportclubs kreeg ik deze vraag ook al. De budgetbespreking 2Ot8 (A-7 .t3.21 'Het
sporthome wordt verder uitgeboat door de stod onder de vorm von een lntern Verzelfstandigd Agentschop tot het
moment van de ingebruiknome van het nieuwe zwembad en de MJP (A-7.4.4)'De stad geeft een nieuwe invulling oon
de site Blokhutten en trekt hiervoor 30K geven hier een deel van de oplossing.

Met een dik half jaar gaat het nieuwe zwembad open. De valorisatie van de oude site zal niet lang op zich laten
wachten en hebben we dus nu een beslissing te nemen.
Waarom maken we van de Blokhutten geen nieuw sporthome, categorie C teneinde we een werking tijdens de
zomermaanden kunnen garanderen waardoor we een werkingssubsidie krijgen. En daar bovenop is er een extra
personeelssubsidie mogelijk (L personeelslid = maximum € 25 000 ondersteuning).
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Peter De Graeve,

fractievoorzitter N-VA Eeklo
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Met vriendelijke groet,
Peter De Graeve, zaakvoerder
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