
ra
ad

s-
vo

or
st

el

Totaal aantal pagina’s: 5 
Pagina 1

Afdeling : OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn Raadsvoorstel:
DJ-1435601 

Naam opsteller voorstel : Cisca van der Kraan
c.vander.kraan@weert.nl / 0495-575514

Zaaknummer:
1435044

Portefeuillehouder : T.E.C. (Tessa) Geelen Msc., drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

Onderwerp

Vragen Wilhelmina ’08 over hoogte vergoeding onderhoud sportpark Drakesteyn.

Voorstel

1. Het verzoek van Wilhelmina ’08 om de hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor het 
onderhoud van de voetbalvelden op sportpark Drakesteyn met terugwerkende kracht 
voor een periode van 20 jaar aan te vullen en vanaf 2021 aan te passen af te wijzen.

2. Het onderhoud en ontwikkelingen van het sportpark Drakesteyn mee te nemen in het 
nog aan de raad ter vaststelling voor te leggen bestuursopdracht voorzieningen 
structuur.

Inleiding

Het bestuur van voetbalvereniging Wilhelmina ’08 heeft in februari 2021 een brief gestuurd 
aan wethouder Geelen. Deze brief is in maart 2021 aangevuld. In deze brieven geeft het 
bestuur aan dat zij zich in financieel opzicht door de gemeente achtergesteld voelt ten 
opzichte van andere voetbalverenigingen wat betreft de verkregen bijdrage (subsidie) voor 
het onderhoud van de velden op sportpark Drakesteyn. Zij vraagt de gemeente om uit te 
leggen waarom er sprake is van een verschil in de hoogte van deze bijdrage tussen 
Wilhelmina ’08 en de andere voetbalverenigingen en wenst hiervoor met terugwerkende 
kracht te worden gecompenseerd. 

Na bestuurlijk en ambtelijk overleg met de vereniging over het verzoek in maart en april 
2021, heeft ons college 22 juni 2021 besloten het verzoek af te wijzen en deze afwijzing te 
toetsen bij uw raad gekoppeld aan de besluitvorming over het sportaccommodatiebeleid 
voor de periode 2021-2030. Uw raad is hierover geïnformeerd via de TILS-lijst. 

Beoogd effect/doel

Het toetsen van het besluit van ons college van 22 juni 2021 tot afwijzing van het verzoek 
van Wilhelmina ’08 om de bijdrage voor het onderhoud van sportpark Drakesteyn met 
terugwerkende kracht voor een periode van 20 jaar aan te vullen en vanaf 2021 mee te 
nemen in de nog vast te stellen bestuursopdracht voorzieningen structuur. Vast te houden 
aan de huidige bijdrage (niet gemeente accommodatie) en niet af te wijken van reeds 
vastgestelde bijdrage (subsidie) in deze.
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Argumenten 

1.1 Er is geen sprake van een gelijke situatie

Wilhelmina ’08 geeft aan dat zij benadeeld wordt ten opzichte van andere verenigingen. Er 
is echter sprake van verschillende situaties. De vereniging speelt van oudsher op sportpark 
Drakesteyn en daarnaast al lange tijd aanvullend op sportpark St. Louis (gemeentelijke 
accommodatie). Voor de niet-gemeentelijke sportaccommodaties heeft de gemeente van 
oudsher in het sportbeleid niet gekozen voor het creëren van een exact gelijke (financiële) 
situatie. Er zijn keuzes gemaakt over de mate waarin verenigingen voor het gebruik van 
niet-gemeentelijke sportaccommodaties een bijdrage in de kosten van huur en onderhoud 
krijgen. Deze keuzes zijn steeds vastgelegd in het subsidiebeleid en uitgevoerd.   

1.2 Er is geen juridische grond om een aanvullende vergoeding te honoreren 

De subsidieverlening aan Wilhelmina ’08 is uitgevoerd op basis van door de raad vastgesteld 
beleid. Bij elke wijziging van het subsidiebeleid worden de betrokken verenigingen tijdig 
geïnformeerd en krijgen de gelegenheid zienswijzen in te brengen. Het beleid wordt hierna 
met afweging over de ingediende zienswijzen vastgesteld. Daarna heeft elke vereniging de 
mogelijkheid tot bezwaar op de jaarlijkse besluiten over de subsidieverlening en – 
vaststelling. Het bestuur geeft aan dat zij zich al zeer lange tijd achtergesteld voelt door de 
gemeente. Bij het traject van de laatste herziening van het subsidiebeleid, dat per 1 januari 
2017 van kracht is geworden, is echter door de vereniging geen zienswijzen ingediend over 
de hoogte van de door haar te verkrijgen subsidies. Tegen de besluiten tot subsidieverlening 
op grond van dit nieuwe beleid heeft de vereniging ook nooit bezwaar aangetekend. Ook 
voor 2017 is voor zover bekend geen sprake van bezwaar op subsidiebesluiten. Het bestuur 
van de vereniging heeft in de overleggen aangegeven dat zij het ontbreken van deze 
juridische grond voor het ter discussie stellen van de hoogte van de verkregen subsidies 
niet relevant acht in relatie tot het recht op de nu gevraagde aanvullende bijdrage.

1.3 Het huidige verzoek is een vervolg op een vergelijkbaar verzoek uit 2019

In 2019 heeft ook bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de vereniging, waarin het bestuur 
de mening dat zij financieel is achtergesteld ten opzichte van de andere voetbalverenigingen 
reeds met ons college heeft gedeeld. Het bestuur heeft ons toen verzocht om een 
(eenmalige) subsidie te verlenen voor de renovatie van één van de velden op Drakesteyn. 
Om de mening dat zij is achtergesteld te onderbouwen is toen ook gevraagd om een kosten-
batenvergelijking van de gemeentelijke uitgaven voor de andere voetbalclubs op te stellen. 
Ons college heeft toen geantwoord dat de gevraagde subsidie niet past binnen het huidige 
(subsidie)beleid en dat een kosten-batenanalyse hierbij niet relevant is. Ook hebben wij  
toen aangegeven dat bekend is dat de financiële draagkracht van de voetbalverenigingen is 
afgenomen en dat wij in het kader van de actualisatie van het sportaccommodatiebeleid 
met alle voetbalverenigingen in gesprek gaan, zodat samen kan worden beoordeeld welke 
maatregelen er nodig zijn en op welke termijn. Wij hebben u over dit besluit geïnformeerd 
via de TILS-lijst. De eerste fase van de actualisatie van het sportaccommodatiebeleid is in 
november 2020 afgerond. Besluitvorming over de tweede fase wordt, net als dit voorstel, 
voor besluitvorming aan uw raad voorgelegd in de raadsvergadering van 17 november 2021. 

1.4 De huidige vraag van Wilhelmina ’08 staat niet los van besluitvorming over het 
sportaccommodatiebeleid 

In het onderzoek naar de toekomst van de voetbalsport zijn scenario’s uitgewerkt voor de 
toekomstige huisvesting. Uitgangspunt hierbij is geweest dat de keuzes leiden tot een 
gezond toekomstperspectief voor alle voetbalverenigingen. Wilhelmina ’08 heeft 
aangegeven dat dit traject over de toekomst voor haar los staat van het recht dat zij naar 
haar mening heeft op de gevraagde financiële compensatie voor de afgelopen jaren. Op 
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grond van het gestelde bij 2.2. achten wij dit recht niet aan de orde. Ook is er sprake van 
een duidelijke samenhang met de keuzes voor de toekomst. In de overleggen die in maart 
en april 2021 met de het verenigingsbestuur zijn gevoerd heeft zij aangegeven dat zij de 
gevraagde compensatie van € 300.000,- wil inzetten voor de renovatie en uitbreiding van 
de velden (van 2 naar 3) op sportpark Drakesteyn. Zij maakt hiermee dus voorafgaand aan 
de uitkomsten van het sportaccommodatiebeleid al een keuze voor de toekomstige 
huisvesting (blijven op Drakesteyn). Dit is echter niet haalbaar zonder de gevraagde hogere 
(kostendekkende) subsidiebijdrage van de gemeente voor het onderhoud van deze velden. 
Op grond van het resultaat van het onderzoek naar de toekomst van de voetbalsport wordt 
een schaalvergroting voorgesteld naar 4 accommodatieclusters. In het voorgestelde 
hoofdscenario (1) vervalt sportpark Drakesteyn. In een alternatief scenario (3) is de inzet 
van sportpark Drakesteyn betrokken, maar wel als onderdeel van een van de te vormen 
clusters. Bij dit alternatief zijn echter ook een aantal kanttekeningen geplaatst. Het huidige 
onderzoeksresultaat biedt geen rechtvaardiging om een structureel hogere 
onderhoudssubsidie te verstrekken voor de het onderhoud van de velden van sportpark 
Drakesteyn. De uiteindelijke keuzes voor de toekomst van de voetbalaccommodaties vragen 
nog om een nadere uitwerking. 

1.5 Een verhoging van de onderhoudssubsidie in relatie tot de actuele knelpunten is 
niet nodig

De uitvoering van het onderhoud van de velden op sportpark Drakesteyn legt momenteel 
voor Wilhelmina ’08 een zware druk op het budget. De club kan niet voldoende investeren 
in het onderhoud om de bespeelbaarheid van de velden op peil te houden. De wijzigingen 
die op grond van het onderzoeksrapport over de toekomst van de voetbalsport worden 
voorgesteld vragen nog om een nadere uitwerking. Dit kost tijd. Voor de vereniging is het 
van belang dat zij in deze periode de velden kan blijven gebruiken. Wij hebben daarom op 
21 september 2021 besloten om eerst een onafhankelijk onderzoek uit te voeren van de 
staat van de velden, zodat getoetst kan worden wat de financiële gevolgen zijn voor het 
onderhoud van de velden en hierna in gesprek te gaan met Wilhelmina ’08 om het 
onderhoud van de velden op sportpark Drakesteyn anders in te vullen. Een mogelijkheid is 
om het onderhoud geheel aan te haken bij het onderhoud van de gemeentelijke velden. De 
vereniging heeft het onderhoud echter jaren zelf uitgevoerd en kan/wil hier mogelijk een rol 
in blijven vervullen. Wij bepalen daarom graag in overleg met de vereniging wat de beste 
invulling is voor beide partijen. Hierbij hebben wij wel een aantal randvoorwaarden bepaald, 
zoals het uitsluiten van veldrenovaties. 

Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Ons besluit van 21 september 2021 in relatie tot de nieuwe invulling van het onderhoud van 
de velden op sportpark Drakesteyn leidt tot hogere kosten voor de gemeente. Nadat het 
onderzoek is geweest en de gesprekken zijn gevoerd met Wilhelmina ’08 komen wij met 
een plan hoe we het onderhoud van Wilhelmina ’08 financieel kunnen dekken.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.
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Uitvoering/evaluatie 

Keuzes over de toekomstige huisvesting van Wilhelmina ’08 en de gemeentelijke bijdragen 
hierin maken onderdeel uit van het vervolgtraject voor de voetbalverengingen dat is 
uitgewerkt in de nota ‘De Tweede Helft’ sportaccommodatiebeleid 2021-2030’ dat voor 
besluitvorming aan uw raad is voorgelegd.  

Communicatie/participatie 

Wilhelmina ’08 is door ons schriftelijk geïnformeerd dat wij dit voorstel voor 
besluitvorming aan uw raad hebben voorgelegd en kan kennis nemen van uw besluit. 

Overleg gevoerd met 

Intern:

- Paul Hecker, juridisch adviseur afdeling OCSW
- W. Op ’t Roodt, functioneel beheer buitensportaccommodaties.
- Ben van der Aa, beleidsadviseur Vastgoed

Extern:

-

Bijlagen:

- Brieven Wilhelmina ’08 van februari en maart 2021
- Antwoordbrief aan Wilhelmina ’08 van juni 2021

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

drs. M.J.M. Meertens mr. R.J.H. Vlecken



Nummer raadsvoorstel: DJ-1435601 

RAADSBESLUIT
Advies raadscommissie 

-

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021.

besluit:

1. Het verzoek van Wilhelmina ’08 om de hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor het 
onderhoud van de voetbalvelden op sportpark Drakesteyn met terugwerkende kracht 
voor een periode van 20 jaar aan te vullen en vanaf 2021 aan te passen af te wijzen.

2. Het onderhoud en ontwikkelingen van het sportpark Drakesteyn mee te nemen in het 
nog aan de raad ter vaststelling voor te leggen bestuursopdracht voorzieningen 
structuur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten Mr. R.J.H. Vlecken


