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Samenwerkingsovereenkomst 

Geacht bestuur, 

Nadat de gemeenteraad van Haarlem heeft ingestemd met onze voorstellen om tot 
de bouw van een nieuwe badmintonhal op de plek van de huidige Duin wij ckhal 
over te gaan en daarvoor krediet heeft gegeven is met u gesproken over de wijze 
waarop de exploitatie van de hal gestalte moet krijgen. Het college is verheugd dat 
overeenstemming is bereikt over de voorwaarden tot huur van de Duinwijckhal. De 
aanbesteding en bouw van de hal kunnen dan naar verwachting snel ter hand 
genomen worden. 

Bij de besprekingen over de huurovereenkomst heeft u aangegeven over enkele 
punten nadere afspraken te willen maken. Deze afspraken vallen deels buiten het 
bestek van de (privaatrechtelijke) huurovereenkomst en betreffen onder andere het 
subsidiebeleid van de gemeente Haarlem. Met u is overeenstemming bereikt over 
de tekst van een samenwerkingsovereenkomst. Wij hebben in onze vergadering van 
16 december 2014 van onze kant besloten tot het aangaan van deze overeenkomst 
en de concept-huurovereenkomst vast te stellen. 

Met deze brief stellen wij u in kennis van ons besluit van 16 december 2014 en 
bieden wij u de samenwerkingsovereenkomst en de concept-huurovereenkomst ter 
accordering aan. Gaame verneemt het college uw instemming en - voor zover naar 
uw oordeel noodzakelijk - de instemming van de vereniging Duinwijck en haar 
ledenvergadering. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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Tenslotte spreekt het college de wens uit dat de badmintonsport met de 
totstandkoming van de nieuwe accommodatie een krachtige impuls zal krijgen. 
Deze sport is immers in ons beleid als kemsport aangemerkt en het college zal zich 
gaame inspannen om aan de bloei van de badmintonsport in Haarlem bij te dragen. 

Hoogachtend, 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

J. Scholten mr. schneiders 


