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Tussenbericht uitvoering motie vreemd inzake
Sportpark Wilhelmina en samenwerking
voetbalclubs

Beste raadsleden,
Op 22 april 2020 heeft uw raad een motie aangenomen inzake het sportpark Wilhelmina en de
samenwerking van de hoofdgebruikers van het sportpark, de voetbalverenigingen. In deze
raadsbrief geven wij u, in aanloop naar de raadsontmoeting in juni, een tussenbericht van de stand
van zaken van de uitvoering van deze motie.
Opdracht van uw raad
Uw raad heeft in de motie opdracht gegeven om met de gebruikers van sportpark Wilhelmina een
plan van aanpak te maken en gezamenlijk vorm te geven aan sporten en bewegen op deze locatie.
In dat plan minimaal onderstaande punten mee te nemen:
•
•
•
•

De mogelijke varianten van intensievere samenwerking dan wel fusie van de betrokken
voetbalclubs;
De termijn waarop verregaande samenwerking, dan wel fusie-afspraken door de betrokken
partijen uitvoerbaar geacht worden;
Dat er een eventuele overdracht van het park aan haar gebruikers kan plaatsvinden als er
één zelfstandige beheerder is en een duidelijk beheerplan;
Suggesties waarin, naast voldoende ruimte voor de sportactiviteiten, gekeken wordt naar
de mogelijkheden voor eventuele vrijvallende gronden.

U heeft daarnaast gevraagd om een plan voor de eventueel vrijvallende gronden te maken en dit te
delen met de raad. Uw overwegingen bij het indienen van deze motie waren onder meer de
demografische ontwikkelingen en de teruggang in (jeugd)leden, landelijke trends in het voetbal en
de noodzaak om te komen tot een effectief en efficiënt georganiseerd sportpark. Het college heeft
de motie overgenomen omdat zij zich herkent in uw overwegingen in de motie. Ook sluit het aan
bij het destijds al opgestarte gesprek met beheerstichting MFC Doelum, eigenaar van het
kunstgrasveld. Dat gesprek was immers al gestart vanwege de intentie van MFC Doelum en de
gemeente om het beheer en onderhoud over te dragen. Met uw motie werd de aard van die
lopende gespreken verder verbreed.
Aanpak van de uitvoering van de motie
We hebben naar aanleiding van uw motie op twee punten expertise gevraagd. Binnen bestaande
budgetten hebben we een opdracht uitgezet voor:
- ondersteuning voor de voetbalverenigingen om te komen tot een plan van fusie of verdere
samenwerking. Deze ondersteuning is gevonden in de heer H. van Oorschot, bekend in het
netwerk van de KNVB.
- Een actuele nulmeting van de huidige kwaliteit van het sportpark en een investeringsplan
voor de toekomst. In eerste instantie was deze opdracht verleend aan Malsen Sport en

Memo
Civiel maar vanwege tegenvallende kwaliteit is later in afstemming met MFC Doelum en de
voetbalverenigingen opdracht verleend aan Adviesburo RIET Civiel en Techniek.1
Stand van zaken tot nu toe
Hieronder leest u per door u opgedragen deelopdracht waar we staan.
Het versterken van de samenwerking tussen de verenigingen cq fusie
De heer Van Oorschot heeft in een aantal gesprekken met de voetbalverenigingen RVW, Redichem,
CHRC en Duno verkend welke kansen en knelpunten er zijn om te komen tot verregaande
samenwerking of fusie. De verenigingen zijn onder deze begeleiding gekomen tot een
inventarisatie van deze kansen en knelpunten. Samen hebben zij nagedacht over een mogelijke
routekaart, zowel qua tijd als aanpak. Alle verenigingen hebben steeds voorop gezet dat zij vóórdat
er concreet werk kon worden gemaakt van samenwerking danwel fusie, er mandaat nodig is van
hun leden. Helaas hebben de verenigingen de geplande fysieke Algemene Ledenvergaderingen die
per voetbalvereniging op hetzelfde moment zou plaats vinden moeten afgelasten door de
coronamaatregelen. De verenigingen hechten zeer aan een fysieke bijeenkomst om goed met hun
leden over deze fundamentele keuze in gesprek te kunnen maar is het tot op heden niet mogelijk
gebleken dit te organiseren.
Overdracht van beheer en onderhoud
Adviesburo RIET heeft een rapportage opgeleverd dat inzicht geeft in de huidige kwaliteit van het
sportpark en wat er aan jaarlijks en meerjarig onderhoud (renovaties) noodzakelijk is om het
Sportpark op een redelijke kwaliteit te houden. Het geeft ook inzicht in de kosten die hiermee
gemoeid zijn. Het rapport bevat de volgende onderdelen:
- Kwaliteitsinspectie velden, sportmeubilair en terreininrichting;
- Jaarlijkse onderhoudskosten inclusief onderbouwing;
- Een planning en kostenraming van het meerjarig onderhoud (renovaties)
- Toekomst van het sportpark met betrekking tot de capaciteit van velden.
De bevindingen in dit rapport vormen de basis voor de gesprekken met de beheerstichting MFC
Doelum die op dit moment worden gevoerd over mogelijke overdracht van het beheer en
onderhoud van het sportpark. De voetbalverenigingen zijn van deze gesprekken en de inhoud van
het rapport op de hoogte.
Eén van de toekomstscenario’s is het scenario waarbij vv Duno als 4de vereniging naar sportpark
Wilhelmina verhuist. Dit scenario vraagt om een nader onderzoek, omdat er meer aspecten zijn die
onderzocht moeten worden dan alleen veldcapaciteit. In samenspraak met betrokken partijen
wordt een adviesrapport opgesteld waarin de volgende aspecten worden meegenomen:
veldcapaciteit, gebruik kunstgrasveld, parkeercapaciteit, ontsluiting naar het sportpark, ontsluiting
op het sportpark, vastgoed in de vorm van kantine en kleedruimten.
Vervolgstappen
In de raadsontmoeting van juni geven wij u opnieuw een update van het lopende proces. In de
sportvisie die bij u voorligt in september dit jaar geeft u vervolgens richting over de toekomst van
de sportparken, zoals het beheer en onderhoud en het gebruik van de velden.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,
de burgemeester,

M.G.M. (Maurits) van de Geijn
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A.M.J. (Agnes) Schaap

Zie Najaarsnota 2020 onder 1C.
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