Vragen aan het college van B&W.
De gezamenlijke voetbalverenigingen hebben in een brief d.d. 11 februari 2008 de uitkomsten van
een overleg met Wethouder Van Leeuwen weergegeven. De VVD-fractie is benaderd omdat tot op
heden nog geen verdere reactie richting de voetbalverenigingen is gekomen.
De volgende drie punten uit de brief zijn nu aanleiding voor de VVD-fractie om vragen te stellen:
1. Op een aantal gemeentelijke voetbalcomplexen is sprake van achterstallig onderhoud. Daar
het hier veelal gaat om reguliere werkzaamheden, waarvoor uren en/of gelden zijn
geraamd is verder uitstel absoluut niet wenselijk.
2. Er is op korte termijn voor 4 voetbalverenigingen dringend behoefte aan extra
wedstrijdvelden. Voor twee voetbalverengingen geldt dat door het tekort aan veldcapaciteit
een ledenstop wordt overwogen. Het is om die reden dat gevraagd wordt om na het
oplossen van het achterstallig onderhoud prioriteit te geven aan het realiseren van drie
extra wedstrijdvelden.
3. Er is een tekort aan kwaliteit en kwantiteit van de trainingsfaciliteiten.
Bovenstaande punten hebben vooral invloed om de sportmogelijkheden van de jeugd. Onlangs nog
werd ook vanuit onze gemeente de landelijke actie “Nederland beweegt” actief ondersteund en het
belang daarvan bepleit. Voetbal is in Nederland en ook in onze gemeente volksport nummer één.
Het kan toch niet zo zijn dat de jeugd in Nieuwkoop als gevolg van de gebrekkige accommodaties
en het tekort aan accommodaties geen of beperkte sportmogelijkheden heeft.
Daarom stelt de VVD-fractie de volgende vragen aan het college:
1. Kunt u aangeven op welke termijn het achterstallige onderhoud op de (gemeentelijke)
voetbalcomplexen is uitgevoerd?
2. Kunt u aangeven op welke wijze en op welke termijn u het tekort aan wedstrijdvelden
gaat aanpakken?
3. Kunt u aangeven waarom de voetbalverenigingen nog geen reactie op hun gezamenlijke
brief van 11 februari 2008 hebben ontvangen?
4. Kunt u bevestigen dat de beschikbaarstelling van accommodatie geen onderdeel uitmaakt
van de subsidieregeling?
Wij zien uw antwoorden gaarne binnen de daarvoor afgesproken termijn tegemoet.
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