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Huisvesting Wilhelmina'08

Voorstel

1. Kennis te nemen van het verslag van het bestuurlijk overleg tussen gemeente en
Wilhelmina'08,

2. In te stemmen met de afspraken die tijdens het bestuurlijk overleg zijn gemaakt,

Inleiding

Op 12januari 2018 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het bestuur
van voetbalvereniging Wilhelmina '08 en de gemeente, bestuurlijk vertegenwoordigd door
de wethouders Van Eersel en Gabriëls. Tijdens dit overleg is onder andere gesproken over
de huisvesting van Wilhelmina'08, de toekomstvisie op de ontwikkeling van de vereniging
en actuele problematieken (zie bijgevoegd niet openbaar verslag).

Op 8 februari 2018 heeft Wilhelmina'08 een brief gestuurd waarin uw college wordt
gevraagd de gemaakte afspraken te bevestigen. Concreet gaat het om:

. De toezegging van de gemeente om de mogelijke herinrichtingsopties voor
sportpark Drakesteyn op korte termijn in een schetsplan uit te werken.

. De toezegging van de gemeente om samen met Wilhelmina '08 te bekijken hoe de
problematiek die Wilhelmina'08 ervaart met leden die geen contributie betalen of
zich misdragen opgelost of beheersbaar gemaakt kan worden.

Daarnaast heeft Wilhelmina '08 toegezegd na te denken over het delen van de
toekomstgerichte activiteiten op Drakesteyn en die te veftalen naar een aanvraag die past
binnen de tenderregeling 'samenwerken en verbinden'.
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Beoogd effect/doel

Bevestigen van de afspraken die tijdens het bestuurlijk overleg met Wilhelmina '08 zijn
gemaakt.

Argumenten

Geborgd wordt dat de gemaakte afspraken voor het nieuwe college de basis vormen voor
het vervolgoverleg met Wilhelmina '08.

De gemaakte afspraken vormen de basis voor een traject dat gemeente en Wilhelmina '08

samen gaan doorlopen. Door bevestiging van de afspraken door uw college ligt er iets vast
waarop het nieuwe college kan voortborduren.

Kanttekeningen en rlslco's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Er is geen concreet tijdpad afgesproken waarbinnen de afgesproken acties tot een

resultaat leiden. Vervolggesprekken rnet Wilhelrnina '08 zullen plaatsvinden zodra daar
aanleiding voor is. Een eerste aanleiding is de uitwerking van de herinrichtingsopties voor
sportpark Drakesteyn. Deze is inmiddels door de gemeente afgerond, zal aan Wilhelmina
'08 worden toegestuurd en worden besproken in een ambtelijk overleg,

Communicatie/ participatie

Wilhelmina '08 wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde antwoordbrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marian Arts, afdeling R&E

Extern:

Wilhelmina'08

Bijlagen:

Openbaar
. Eerste uitwerking van het schetsplan voor de herinrichting van sportpark

Drakesteyn.

Niet openbaar
. Verslag bestuurlijk overleg.
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