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Beste heer Van Liempdt,
Op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke
vragen gesteld over de harmonisatie van de buitensport.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Is er al een onafhankelijk mediator aangesteld?
Antwoord 1
Ja, we hebben eind januari een onafhankelijke mediator aangesteld.

Antwoord 2
Het mediationtraject is gestart op 31 januari 2022 en afgerond op 16 maart 2022. Het
traject heeft geleid tot een voorstel (scenario) waarvoor bij alle voetbalverenigingen
draagvlak bestaat. Daarnaast zijn in het voorstel nog andere scenario’s benoemd. De raad
zal op korte termijn worden geïnformeerd over het mediationtraject.
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Vraag 2
Kunt u de raad informeren over de status en eventuele stappen die deze mediator al heeft
ondernomen, of gaat ondernemen?

Vraag 3
Is de afspraak met OSM’75 Atletiek & Recreatiesport al gemaakt en is deze dan ook al
geweest?
Antwoord 3
Ja, er hebben verschillende gesprekken met OSM’75 plaatsgevonden.
Vraag 4
Kunt u de raad informeren over de voortgang met OSM'75 Atletiek & Recreatiesport?
Antwoord 4
Met de atletiekvereniging zijn we in gesprek over een maatwerkoplossing. Op dit moment
worden de eisen en wensen in beeld gebracht en zijn we aan de slag met het maken van
een financiële raming. Er wordt te zijner tijd een raadsvoorstel aan uw raad aangeboden.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen
besluit,

Dorien van den Berg
Directeur Domein Samen Leven

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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Persoonsgegevens
Voornamen
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
E-mailadres
Fractie

Mede indieners
Zijn er andere fracties die de raadsvragen
mede indienen

Raadsvragen
Onderwerp
Inleiding

Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3

Ronald
van
Liempdt
ronald@lokaalliberaal.nl
Lokaal Liberaal

nee

Toezeggingen Harmonisatie.
Tijdens het agendapunt ‘Vaststellen agenda”
tijdens de raad van 21 december, heeft de
wethouder een tweetal toezegging gedaan.
- Voor het vlottrekken van het traject met de
voetbalverenigingen inzake de harmonisatie
sportvelden zou er een onafhankelijke
mediator worden aangesteld.
- Met OSM'75 Atletiek & Recreatiesport zou er
een afspraak komen over harmonisatie in het
kader van financiering voor hun plan voor de
toekomst.
Is er al een onafhankelijk mediator
aangesteld?
Kunt u de raad informeren over de status en
eventuele stappen die deze mediator al heeft
ondernomen, of gaat ondernemen?
Is de afspraak met OSM’75 Atletiek &
Recreatiesport al gemaakt en is deze dan ook
al geweest?
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Vraag 4

Bijlagen
Wil je een bijlage toevoegen

Kunt u de raad informeren over de voortgang
met OSM'75 Atletiek & Recreatiesport?
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