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Beste raadsleden, 

 
Er ligt op 15 december 2021 een raadsvoorstel voor betreffende Wilhelmina ’08. Op 
verzoek van de commissie S&I bieden we dit stuk aan ter vervanging van een eerder 
voorstel in de raadscyclus van november 2021. De redenen hiervoor zijn uiteengezet in 
het voorstel. 
 
Vraag naar standpunt college 
Op 15 november 2021 heeft Wilhelmina ‘08 een Wob-verzoek bij ons college ingediend en 
op 20 november 2021 stuurt de vereniging een brief aan uw raad met het verzoek om het 
nu voorliggende raadsvoorstel niet te behandelen vóórdat de vereniging een nieuwe 
berekening heeft gemaakt van de hoogte van de subsidie op basis van de gegevens uit het 
Wob-verzoek. Dhr. van Dooren van de fractie DUS Weert, heeft vanochtend gevraagd om 
een standpunt van ons college hierover. Hieraan voldoen wij met deze brief. 
 
Verzoek van Wilhelmina ’08 niet relevant voor besluitvorming door de raad 
Het college kan niet vooruitlopen op de uitkomst van het Wob-verzoek, te weten de 
informatie die op grond hiervan aan de vereniging mogelijk moet worden verstrekt. Het 
college is echter van mening dat het ingediende Wob-verzoek geen aanleiding geeft om 
geen besluit te nemen op het voorliggende  raadsvoorstel. De vereniging vraagt met het 
Wob-verzoek de bestekprijzen op uit de periode 2013-2016. Zij is van mening dat de 
hoogte van de subsidie al jaren lang niet correct is berekend en wil op grond van deze 
informatie komen tot een specifieke herberekening. Het  besluit dat van uw raad wordt 
gevraagd is niet om te beoordelen of de subsidieberekening correct is geweest. De 
uitvoering van de subsidieregeling is namelijk een bevoegdheid van het college.  
 
Uw raad wordt een besluit gevraagd over de toegepaste subsidiegrondslag 
In beslispunt 1 vragen wij uw raad om een besluit te nemen op het verzoek van de 
vereniging om de subsidiegrondslag met terugwerkende kracht te wijzigen. De vereniging 
is het, naast de wijze van de berekening van de subsidie op basis van de vastgestelde 
grondslag, ook niet eens met de vastgestelde grondslag als zodanig: 40% van de geldende 
bestekprijzen. De vereniging is van mening dat de hoogte van de subsidie gelijk zou 
moeten zijn aan de kosten die de gemeente maakte voor de gemeentelijke velden, dus 
feitelijk: 100% van de geldende bestekprijzen. Het bestuur heeft de gemeente in maart 
2021 verzocht om dit met terugwerkende kracht te wijzigen en op grond hiervan het 
verschil met de verkregen subsidie na te betalen voor een periode van 20 jaar. In dit 
verzoek komt de vereniging uit op een bedrag van € 300.000,- aan nabetaling. Het wijzigen 
van de grondslag is geen bevoegdheid van ons college en hebben we daarom voorgelegd 



aan de raad. Uw besluit om de grondslag wel of niet te wijzigen hangt naar onze mening 
niet samen met de uitkomst van de meer specifieke berekening die de vereniging nu 
blijkbaar wenst te maken op basis van de opgevraagde bestekprijzen.    
 
Inhoud van het Wob-verzoek in relatie tot bevoegdheid college 
De vereniging vraagt via het Wob-verzoek ook memo’s, brieven en voorstellen op van de 
afdeling OCSW aan het college en van het college aan de raad, die hebben geleid tot het 
maximeren van de onderhoudssubsidie in 2017. In de brief aan uw raad van 20 november 
2021, geeft de club aan dat als de uitkomst van de berekening van de hoogte van de 
subsidie voor het jaar 2016 leidt tot een hogere subsidie, dat ook doorwerkt in de grondslag 
die vanaf 2017 van toepassing is: € 0,30 per m2. Dit zou dan ook een hoger bedrag moeten 
zijn. Ook dit is naar onze mening gerelateerd aan besluitvorming door ons college. Als ons 
college (alsnog) oordeelt dat de berekening op grond van de grondslag die gold t/m 2016 
niet correct is geweest en dat de hoogte van de subsidie alsnog moet worden aangepast, 
dan is het aan ons college om dit ook door te trekken naar 2017 en navolgende jaren. 
Aangezien de grondslag door uw raad is vastgesteld, kunnen wij uw raad daar dan over 
consulteren.   
 
Besluitvorming door uw raad is relevant voor het proces 
Door geen besluit te nemen over het nu voorliggend voorstel blijft voor de vereniging 
haar vraag onbeantwoord of de gemeente met terugwerkende kracht een subsidie wil 
verstrekken die gelijk staat aan de werkelijke kosten van het onderhoud van 
gemeentelijke velden. Het uitblijven van een besluit hierop is naar onze mening niet in 
het belang van de vereniging en wij zien zoals aangegeven geen reden waarom uw raad 
hierover geen besluit kan nemen.  
 
Wat betreft de beslispunten 2 t/m 4 is uitstel van besluitvorming door uw raad naar onze 
mening eveneens niet in het belang van de vereniging. Hiermee neemt u als raad een 
besluit of u ons college de ruimte en middelen geeft om vanaf 2022, ter overbrugging 
naar besluitvorming over toekomstige huisvesting, het onderhoud van de velden op 
Drakesteyn in overleg met de vereniging op een andere wijze te gaan invullen, met als 
doel de huidige bespeelbaarheid van de velden te borgen.    
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 

 

drs. M.J.M. Meertens 
gemeentesecretaris 

mr. R.J.H. Vlecken 
Burgemeester 

  
   
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 


