
Beantwoording technische raadsvragen van de fractie Groen Links inzake 
harmonisatie sportvelden buitensportverenigingen 
 
Vraag 1.  
Wat is de status van gesprekken met de buitensportverenigingen, in het bijzonder de 
voetbalverenigingen?  
 
Antwoord op vraag 1 
Vrijwel alle gesprekken hebben plaatsgevonden. De voetbalverenigingen hebben we inmiddels 
allemaal gesproken. Enkele (hockey-, korfbal en tennis)verenigingen hebben we op dit moment nog 
niet gesproken. Nadat alle gesprekken hebben plaatsgevonden brengen we de knelpunten en 
oplossingen in kaart en informeren we de raad. 
 
Vraag 2.  
zijn er ok andere buitensportverenigingen (naast de voetbal), die collectief of individueel aangeven dat 
de beoogde harmonisatie op basis van 1/3-2/3 geen optie is of aangeven spanningsvelden te zien in 
het beoogde plan voor harmoniseren?  
 
Antwoord op vraag 2 
Ja, naast de voetbal zijn er ook andere verenigingen die aangeven spanningsvelden te zien.  
 
Vraag 3. 
Heeft de gemeente de pijnpunten bij de beoogde harmonisatie in beeld gebracht en zo ja kan de raad 
de meest actuele inventarisatie hiervan ontvangen? 
 
Antwoord op vraag 3 
Nee, dit is nog niet volledig in beeld gebracht. De komende weken gaan we hier (verder) mee aan de 
slag en komen we hier bij de raad op terug.  
 
Vraag 4.  
Heeft de gemeente een duidelijke planning en procesplan om tot een harmonisatie te komen? Wat zijn 
hiervan de hoofdlijnen in tijd en beoogde resultaten?  
  
Is er in het procesplan rekening gehouden met het feit dat sportverenigingen ook 
een financiële  doorkijk moeten kunnen maken en dat tempo in een goed harmonisatieplan nodig is 
om aan onzekerheden een einde te maken 
  
Is het huidige procesplan nog realistisch? 
 
Antwoord op vraag 4 
De voetbalverenigingen hebben verzocht om uitstel. Daar wordt ruimte aan gegeven. Besluitvorming 
zal plaatsvinden in het eerste half jaar van 2020, waarna de harmonisatie per 1 januari 2021 afgerond 
moet zijn. 
 
Vraag 5. 
Heeft de gemeente een structurele reservering voor onderhoud en vervanging van buitensport 
velden?  
  
Heeft de gemeente een reservering (de middelen) om de voetbalverenigingen in ieder geval bij een 
nieuw harmonisatiemodel te laten starten met veldkwaliteit A? 
  
Zo nee, wat is hier de reden van? 
 
Antwoord op vraag 5 
Ja, er worden middelen gereserveerd om een financiële bijdrage te leveren aan de vervanging van 
velden. Er zijn geen middelen gereserveerd om voetbalverenigingen te laten starten met veldkwaliteit 



“A”. Op dit moment is voor de totale buitensport € 410.000,- in de reserve beschikbaar. Daarnaast is 
jaarlijks € 473.000,- voor onderhoud en € 252.000,- voor investeringen ten behoeve van de 
buitensport beschikbaar.  
  
Vraag 6. 
Werkt de gemeente aan verschillende scenario’s en verschillende tijdhorizonnen voor harmonisatie? 
  
Antwoord op vraag 6 
Ja, daar werken we aan. 
 
Vraag 7. 
Wanneer wordt de raad betrokken/ bijgepraat over het huidige harmonisatieproces? 
 
Antwoord op vraag 7 
In het eerste kwartaal van 2020. 
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