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Overeenkomst inzake beheer en exploitatie sportparken Roerdalen

Geacht College en leden van de gemeenteraad,
Op 14 juni jl. heeft er bij Oranje Blauw’15 een ledenvergadering plaatsgevonden waarin mede de huidige
situatie ten aanzien van het gemeentelijk accommodatiebeleid is besproken. In dit kader berichten wij u graag
als volgt.
De ledenvergadering van Oranje Blauw’15 heeft haar goedkeuring gegeven ten aanzien van de nieuwe
gebruikersovereenkomst onder de voorwaarden van de brief van uw gemeente van 21 maart 2018
(zaaknummer Z18-003458), met daarbij de volgende aanpassingen:
De bomen op ons sportpark zullen de komende 10 jaar (gelijk aan de duur van de
gebruikersovereenkomst) niet gerooid worden, anders dan door gezondheidssituatie van de bomen,
gevaarlijke situaties of andere excessen noodzakelijk.
De leden zijn bereid tot zelfwerkzaamheid met betrekking tot het ruimen van de bladeren, waarbij de
gemeente zal blijven zorgdragen voor de afvoer van het bladafval. Het bestuur van Oranje Blauw’15
zal toezien op een juiste uitvoering van deze zelfwerkzaamheid.
Het bedrag voor deze zelfwerkzaamheid zal jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de jaarlijkse
consumentenprijsindexcijfers van het CBS.
De alinea ten aanzien van de 2 “oude gebouwtjes” is niet meer van toepassing en kan worden
verwijderd. Het herstel heeft namelijk reeds plaatsgevonden.
Ten aanzien van het overig door de gemeente nog uit te voeren (achterstallig) onderhoud aan onze
accommodatie wordt vooraf door de gemeente duidelijkheid verschaft.
Het bestuur van Oranje Blauw’15 is blij dat de leden zich op deze positieve manier hebben uitgesproken
en denken hiermee ook een goede basis te hebben om de komende jaren een sluitende begroting te kunnen
bewerkstelligen omdat de leden ook bereid zijn tot extra zelfwerkzaamheid onder boven genoemde
voorwaarden.

Met bovenstaande is ook de goedkeuring uitgesproken ten aanzien van de gelijke verdeling van gelden binnen
de gebruikersovereenkomst (€ 32.000 / 4 = € 8.000 per vereniging). De overige zusterverenigingen blijven
dezelfde gelden ontvangen en zullen geen nadelige gevolgen ondervinden.
Wel willen wij nog opmerken dat, anders dan door wethouder Den Teuling gesteld in de media (Dagblad de
Limburger d.d. 7 juni jl.), wij ondanks meerdere verzoeken aan en toezegging door de gemeente c.q.
wethouder nooit een volledig overzicht hebben ontvangen van de door de gemeente gemaakte jaarlijkse
onderhoudskosten van de velden, randgroen en gebouwen. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat wij op een
dusdanige manier in de media zijn weggezet. Ook zijn wij teleurgesteld over de feitelijke onjuistheden, welke
de wethouder in de laatste raadsadviescommissie heeft verkondigd.
Ondanks dat wij niet beschikken over voorgenoemde informatie, willen wij toch instemmen met de
gebruikersovereenkomst, mits de voornoemde voorwaarden worden inbegrepen. Hiermee zijn wij van
mening recht te doen aan twee belangrijke pijlers binnen de gemeente Roerdalen, namelijk een groene
gemeente én burgerparticipatie door middel van zelfwerkzaamheid.
Mocht blijken dat de gemeenteraad toch niet staat voor een groene gemeente én burgerparticipatie en als
gevolg daarvan niet akkoord gaat met onze voorgestelde aanpassingen, dan kunnen wij – in het gemeentelijke
belang – niettemin alsnog instemmen met de nieuwe gebruiksovereenkomst, mits het gehele groenonderhoud
voor alle sportparken in de gemeente buiten het door de gemeenteraad gestelde budget van € 102.000 blijft.
Onze voornoemde opmerkingen over het niet rooien van de bomen alsmede over de zelfwerkzaamheid door
onze leden doen in dat geval niet meer ter zake. Onze opmerking dat wij vooraf duidelijkheid willen krijgen
over de door de gemeente nog uit te voeren (achterstallig) onderhoud blijft intact.
Wij hopen u hiermee de juiste handvaten te geven om te komen tot een unaniem positief raadsbesluit met
inachtneming van bovenstaande zaken.
Met vriendelijke groet,
namens Oranje Blauw’15,

Bestuur en leden

