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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1
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Intentieovereenkomst tussen
VIP/Herpinia en de gemeente Oss

Portefeuillehouder:
Brok, Frank den

Samenvatting:
Tennisvereniging VIP en voetbalvereniging Herpinia
hebben plannen om de krachten te bundelen en om
vanuit één sportcomplex hun sporten te kunnen
bedrijven. Daarvoor hebben ze in 2019/2020 samen
plannen gemaakt en die vertaald in een programma van
wensen. De initiatiefnemers en de gemeente slaagden er
vervolgens niet in om het proces verder te doorlopen. De
gemeente was van mening dat de inhoudelijke
meerwaarde te gering was, zeker in relatie met de
wensen die aan de nieuwe accommodatie gesteld werden
door de initiatiefnemers. Eind 2021 is dit proces weer vlot
getrokken en zijn VIP en Herpinia verder gaan nadenken
over hun gezamenlijke toekomst.
Dat heeft geleid tot het idee van een ‘open sportclub’ in
Herpen. Het verenigingsleven in zijn algemeenheid heeft
het niet makkelijk en zeker in de kleine kernen is dat
voelbaar. In Herpen wil men alle krachten bundelen op
het gebied van sporten en bewegen, zoveel mogelijk
gefaciliteerd vanuit één multifunctioneel sportcomplex.
Een slimme mix van lidmaatschap en abonnementen
moet er toe leiden dat verschillende vormen van sporten
en bewegen in verschillende combinaties aangeboden
worden. De open-sport organisatie biedt zelf een aantal
vormen van sporten en bewegen aan, zoekt de
samenwerking met andere aanbieders en stimuleert een
actief gebruik van het sportcomplex.

Behandelend
ambtenaar:
Noten, Peter
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
12-5-2022

Besluit:
1. Bijgaande intentieovereenkomst te sluiten met
tennisvereniging LTC VIP Herpen en voetbalvereniging
Herpinia.
2. Wethouder Den Brok te machtigen dit besluit namens
de gemeente te ondertekenen.
3. De raad over dit besluit te informeren.

Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Patrice Kuypers
Behandelend
ambtenaar:
Walther Burg

Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst
stadssportpark TBL
Voormalig
Belastingkantoor
beschikbaar stellen
voor Oekraïners
vluchtelingen
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