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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Vertrouwelijkheid 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

21 september 2021 

2322119 

Openbaar 

De heer mr. A.H.J.J. Luijten, wethouder 

RM Garantstellinglening TV De Hakkelaars 

 

 

1. Kennisnemen van 

Het besluit van B&W om voor de realisatie van twee padelbanen een garantstelling lening te verstreken 

aan Tennisvereniging(TV) De Hakkelaars van € 60.000,- voor de duur van 12 jaar met een aflopend 

risico. 

 

2. Inleiding 

TV De Hakkelaars gaat twee padelbanen aan haar sportcomplex toevoegen. Padel is een mix van tennis 

en squash en wordt gespeeld met vier personen op een rechthoekig veld. Voor de realisatie van deze 

padelbanen wil TV De Hakkelaars een lening van €120.000 afsluiten. In verband met deze lening heeft 

de vereniging een garantstelling lening aangevraagd bij Stichting Waarborgfonds Sport en de 

gemeente Gooise Meren. Stichting Waarborgfonds Sport heeft de financiële haalbaarheid van de 

investerings- en financieringsplannen onderzocht en een positief advies uitgebracht. Beide partijen 

staan na dit positieve advies van Stichting Waarborgfonds Sport garant voor 50% van de lening.  

 

3. Kernboodschap 

De aanleg van deze padelbanen is een aanvulling op de huidige sportfaciliteiten  in de omgeving en is in 

die zin in lijn met de gemeentelijke doelstelling om een divers sportaanbod mogelijk te maken. De 

gemeente staat garant voor een lening van € 60.000,- voor de duur van 12 jaar met een aflopend risico 

om dit mogelijk te maken.  

 

4. Consequenties 

1. De totaal investering voor het realiseren van twee padelbanen bedraagt voor TV De 

Hakkelaars €180.000. Dit wordt op de volgende wijze gefinancierd: 

€60.000 garantstelling lening gemeente Gooise Meren (voor de duur van 12 jaar met een 

aflopend risico) 

€60.000 garantstelling lening Stichting Waarborgfonds Sport 

€37.000 ontvangst vanuit landelijke BOSA subsidie (de subsidieregeling Stimulering bouw en 

onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. De 

subsidie kan aangevraagd worden voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties 

en aanschaf van sportmaterialen) 

€23.000 inbreng eigen middelen TV De Hakkelaars 

2. Het betreft een garantstelling lening voor een investering in een complex in eigendom bij TV 

De Hakkelaars. 

3. Door garant te staan voor een lening-deel van € 60.000,- voor de realisatie van padelbanen 

maakt de gemeente Gooise Meren het met het oog op de gemeentelijke doelstellingen van 

beleid mogelijk dat TV De Hakkelaars haar rol; zorgen voor sociale cohesie, sport en bewegen 

voor alle leeftijden, gezondheid en plezier nog beter kan  vervullen. 

 

5. Communicatie en participatie 
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De opening van de padelbanen zal worden gecommuniceerd via de lokale krant.  

 

6. Vervolg 

De aanleg van de padelbanen kan starten in de herfst van 2021.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

Maurits Voorhorst 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Han ter Heegde 
Burgemeester 

 


