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De CDA-fractie baseert haar vragen op de brief van het college betreffende de voortgang uitvoering 
sportnota (juli 2013), de aan commissie en raad eerder toegezonden openbare informatie over het 
convenant Alecto (september 2007) en de beantwoording van de gestelde vragen bij de Financiële 
Kadernota 2012-2015. 
 
In de sportnota is vastgelegd dat we af willen van historisch gegroeide verschillen en dat we de 
verenigingen gaan beoordelen op basis van gelijkwaardigheid. Het uitgangspunt hierbij is 
kostendekkendheid. 
De brief van 16 juli jl. maakt duidelijk wat het college verstaat onder een kostendekkende huur en geeft 
daarbij aan dat de kosten voor rente, afschrijving en vervanging (vooralsnog) niet zijn inbegrepen. Voorts 
wordt opgemerkt dat Alecto het beheer en het onderhoud van de velden reeds volledig zelf doet en dat de 
gemeente zich momenteel vooral richt op de gesprekken met RCL en Velocitas. 
 

De gemeente heeft in 1997 een huurovereenkomst met Alecto afgesloten voor een periode van 20 jaar. 
Onderdeel van de overeenkomst is dat Alecto zelf verantwoordelijk draagt voor het onderhoud en 
vervanging van alle velden. 
De overeenkomst eindigt op 31 december 2016. De overeenkomst kan door beide partijen minimaal één 
jaar voor beëindiging worden opgezegd. Indien hier geen gebruik van wordt gemaakt, wordt de 
overeenkomst van rechtswege met een periode met 10 jaar verlengd. 
 
Vraag 1 

Het college is met RCL en Velocitas in overleg over een drietal varianten waarbij de gemeente afspraken 
maakt over de voorwaarden waaronder zelfbeheer mogelijk is. 
Zijn deze voorwaarden gelijk aan de reeds eerder vastgelegde voorwaarden met Alecto? 
Zo neen waarom niet? 
Nee. De sportnota en de brief van 16 juli vormen primair het kader op basis waarvan de gesprekken met 
de verenigingen worden gevoerd. De in de bestaande overeenkomst met Alecto opgenomen voorwaarden 
beantwoorden niet volledig aan de vastgestelde beleidsdoelen en uitgangspunten in de sportnota en de 
brief. Het is daarom niet mogelijk deze voorwaarden met Alecto één op één over te nemen in de 
gesprekken met RCL en Velocitas. De overeenkomst met Alecto wordt dus niet als standaard gebruikt. 
 
Vraag 2 

Op welke wijze denkt het college af te komen van historisch gegroeide verschillen en de verenigingen te 
gaan beoordelen op basis van gelijkwaardigheid als men op dit moment slechts in gesprek is met twee in 
plaats van met drie verenigingen? 



 

 

Gelijkwaardigheid is het doel, maar niet het startpunt. De uitgangssituatie bij Alecto, die reeds langer het 
beheer en onderhoud zelfstandig uitvoert, verschilt in belangrijke mate van de situatie bij de andere twee 
verenigingen. Om die reden concentreren wij ons op dit moment op de gesprekken met RCL en Velocitas. 
Die gesprekken zijn vooralsnog deels inventariserend en deels verkennend van aard. We hopen daarmee 
het bestaande verschil in kennis en inzicht in de mogelijkheden en gevolgen grotendeels te overbruggen. 
Daarmee zijn we in staat straks een ook voor de verenigingen weloverwogen, heldere en haalbare keuze 
te maken. In de komende maanden zullen wij ook met Alecto in gesprek gaan om te bezien wat voor 
gevolgen de uitgangspunten in de sportnota en brief hebben voor de huidige overeenkomst en hoe en in 
welke mate de afspraken aangepast moeten worden. Overigens hebben we de afgelopen periode, net als 
met de andere twee buitensportverenigingen, al met Alecto aan tafel gezeten, zowel gezamenlijk als 
individueel. 
 
Vraag 3 

Is het college het eens met het CDA dat ruim vóór december 2015 het huidige contract met Alecto moet 
worden opgezegd om zo nodig te komen tot een (nieuwe) gewijzigde overeenkomst die recht doet aan 
hetgeen in de sportnota is vastgesteld? 
Ervan uitgaande dat de sportnota ook voor Alecto zal leiden tot aanpassingen zullen wij de bestaande 
overeenkomst tijdig opzeggen. 


