
De GEMEENTERAAD DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 13 september 2022   
inzake Afgeven garantstelling blaashal hockeyvereniging DMHC  ;

overwegende dat: 
- DMHC heeft de wens om de hockeysport in de winterperiode in een eigen blaashal te faciliteren, 
aangezien het volledige benodigde aantal uren niet beschikbaar is in de reguliere sporthallen in 
Dordrecht;
- Het onvoldoende en niet op eigen locatie kunnen trainen vormt een belangrijke belemmering in 
de ontwikkeling van DMHC en verhindert de (financiële) ambities en potentie van de vereniging;
- Bij gebruik van een blaashal is sprake van een wegzuigende werking in de exploitatie van de 
reguliere sporthallen door het wegvallen van de hockeysport. De gemeente gaat samen met de 
VHP-stichtingen kijken hoe de effecten op de exploitatie van de VHP-hallen vanwege het wegvallen 
van huurinkomsten door DMHC geminimaliseerd kunnen worden. 

b e s l u i t :

een garantstelling van maximaal € 175.000,- aan vereniging DMHC af te geven, voor het 
verkrijgen van de financiering voor aanschaf van een blaashal voor de hockeysport, zijnde een 
lineaire lening met een looptijd van 15 jaar met volledige aflossing en onder voorbehoud van een 
positief advies van het treasury comité op de finale leencondities, waaronder de bankrente; 
de Verenigingshallenplan (VHP)-bijdrage vanaf 2023 voor een periode van 4 jaar te verhogen met 
maximaal € 35.000,- per jaar, deze te dekken uit de € 2.000.000,- reservering inzake het 
Programma Sportparken, en de begroting 2023 op dit punt te wijzigen in de 1e verzamelwijziging 
2023;
het college van burgemeester en wethouders te mandateren voor het vervolgproces, inclusief het 
afgeven van de daadwerkelijke garantstelling, en afspraken te maken met DMHC en eventuele 
externe partijen, zolang dit binnen de afgesproken kaders blijft van voorliggende besluitvorming. 

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 20 december 2022.
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