
 

 

DE  RA AD V AN D E GEM EENT E HAREN,  
 
 
Constaterende dat :  
 
de raad in een m ot ie van 27 ok tobe r 2014 het  coll ege heef t  verzocht  te onderz oeken of  in 
samens praak met  De Blauwe Ruite rs  uitvoe ring gegev en kan worden aan een voo rs tel van 
De Blauwe Ruite rs ,  gedaan in de b rief  van ok tober 2014;  
 
dit  voors tel van De Blauwe Ruiters  uit gaat  van een jaar l i jkse (huu r)bi jd rage van de gem een-
te van €10.000  voo r accom modat iek osten/wedstr i jdkosten;  
 
de gezam enli jke zoektocht  van de gem eente en De Bl auwe Ruit ers  geen geschik te ri j-
accommodat i e binnen de gem eente Ha ren voo r de paardenspo rtvereni ging heef t  opgel e-
verd;  
 
het  college aangeef t  dat  op bas is  van de subs idi everordening subs idi eri ng van act iv iteiten 
en voo rz ieningen buit en de gemeent e niet  m ogeli jk  is ;  
 
het  college i n het  voorl i ggende raadbes luit  n r.18,  betrekk ing hebbende op de voort gang van 
De Blauwe Ruite rs ,  voors telt  geen uitvoeri ng te geven aan de mot ie van 27 ok tober 2014;  
 
overwegende dat :  
 
De Blauwe Ruite rs  als  gev olg van het  “bes l uit  sportve rpl aats ing” hun ri j accommodat i e is  
kwijtge raakt ;  
 
de raad in 2008 heef t  toegezegd dat  De Blauwe Ruiters  m ocht  rek enen op ‘ni euw voo r oud”;  
 
er ja renlange inspanningen z i jn gedaan om een dergeli jk e huisvest ing voo r De Blauwe Rui-
ters  te v inden onder de doo r de raad aangegev en voorwaarden,  zonder dat  dit  resul taat  
heef t  opgeleve rd;  
 
de raad pos it i ef  bl i j f t  s taan tegenove r een redeli jke bi j drage voo r de huur van een ri j hal 
binnen de gem eente Haren gedu rende een aantal j aren;  
 
De Blauwe Ruite rs  in hun ins praakreact ie van 13 ap ri l  2015 hebben aangegeven dat  z i j  op 
enige te rmijn wel de mogeli jk hei d z ien b innen de gem eente Haren geschik te ri j accomm oda-
t ie te kunnen hu ren t egen mark tconfo rm e pri jz en.  
 
 
b e s  l  u i  t  : 
 
 
Vi j f  jaar lang een  bi jd rage voor de werk eli jk  mark tconforme huu rkosten van een ri jaccom -
modat ie bi nnen de gemeent e Haren,  te reserv eren voo r de vereni ging de Bl auwe Ruit ers  
van € 7.500, -.    
 
Deze rese rve ring kan geb ruik t  worden voo r een doo r de Blauwe Ruit ers  aan te v ragen su b-
s idie op bas is  van de subs i dieve ro rdeni ng.   
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Bij het  niet  aanv ragen van de subs id ie,  verv alt  de rese rveri ng.   
 
De peri ode van 5 jaa r gaat  in op 1 septem ber 2015.  

Haren,  28 apri l  2015  
 
de raad voo rnoem d,  
 
 
 
O.E.  de Vries ,  
grif f ie r  

 J .G.  Vliets t ra,  
voorz it te r  

 
 


