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Betreft: vragen ex. Art.42 reglement inzake sportpark Zandveld

Geacht college,
In de raadsvergadering van 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aangepaste
plannen voor het sportpark Zandveld. Reeds bij voorbereidende besprekingen van dit voorstel werd al
duidelijk dat de voetbalverenigingen niet konden instemmen met het voorstel dat het college aan de
gemeenteraad voorlegde. Desalniettemin heeft het college toch gemeend om dit voorstel ter
besluitvorming voor te leggen. Het voorstel is uiteindelijk met 20 stemmen voor en 12 stemmen tegen
aangenomen.
Als fractie zijn wij zeer benieuwd naar de voortgang van de besprekingen met de sportverenigingen en
de uitvoering van het raadsvoorstel. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:
1. Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering
van het raadsbesluit?
2. Zijn de gemeente en de voetbalverenigingen al nader tot elkaar gekomen?
3. Zo ja, hoe is één en ander nu uitgewerkt?
4. Zo nee, op welke termijn denkt het college wel tot overeenstemming met de
voetbalverenigingen te kunnen komen? En wat is daarvoor nodig?
5. Zijn er na de besluitvorming van de gemeenteraad nog nieuwe (onverwachte) zaken aan het
licht gekomen die van belang zijn voor de realisatie van het sportpark dan wel de uitvoering
van het raadsbesluit?
6. Tijdens de raadsvergadering hebben wij onze grote zorgen geuit over de exploitatie van de
kantine middels een op te richten stichting. Geld uit de stichting kan immers niet ‘zo maar’ ter
beschikking komen van de voetbalverenigingen. Naar verluidt hebben de voetbalverenigingen
ook moeite met deze constructie. Is er tussen de gemeente en de voetbalverenigingen
overeenstemming over het gebruik van deze stichting? Welke partij gaat deze stichting
oprichten en door wie wordt het bestuur benoemd?
7. Vanuit de hockeyvereniging is bekend dat zij met termijnen te maken hebben waarbinnen de
verhuizing geregeld moet worden. Worden deze termijnen nog gehaald?
8. Uit de informatieronde blijkt dat er bij de bewoners op de Helmkruid onrust is over de
nieuwbouw van een mogelijke hockeykantine. Heeft er inmiddels overleg met de bewoners
plaatsgevonden en zo ja, wat is daar uit gekomen? Zo nee, wanneer gaat er overleg plaats
vinden en hoe worden de inwoners verder bij de ontwikkelingen betrokken?

Hoogachtend,

M.J. Monrooij,
ChristenUnie

