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Donderdag 23 juni j.l. hebben LTC en STM ingesproken bij het fractiespreekuur. Daarin kwam 
o.a. naar voren dat er in de afgelopen dagen een gesprek is geweest met het college. Echter 
vragen die ook in de commissiebehandeling onbeantwoord bleven, staan nog steeds open. 
 
Het college heeft in haar brief aan de raad van 2 november 2010 verslag gedaan over de 
vorderingen in de problematiek met LTC en STM. 
Het CDA heeft naar aanleiding van deze brief en de inspraak de volgende vragen: 
 
1.  
Klopt het dat LTC en STM geen behoefte hadden aan een onderzoek en dat nadat er ook een 
onderzoek werd toegevoegd naar de schadeplichtigheid van de gemeente en de hoogte van de 
(vermeende) schade zij schoorvoetend akkoord gingen? 
 
Antwoord: Het is correct dat LTC De Munnik aanvankelijk geen behoefte had aan een nader 
onderzoek, omdat zij bang was dat hiermee kostbare tijd verloren zou gaan. De op verzoek van 
de tennisvereniging uitgevoerde schouw – waarvan de uitkomsten aanleiding vormden voor haar 
brief van 30 juni 2010 – bleek qua diepgang en volledigheid echter onvoldoende om daar op een 
latere datum nadere afspraken en besluitvorming op te kunnen baseren. Zo is er in de schouw 
van LTC De Munnik onvoldoende zicht op de noodzaak (urgentie) van de renovatie, is er niet 
gekeken naar een eventuele fasering, en is de onderbouwing van de investering te ruw en te 
algemeen.  
Daarnaast is het voor de gemeente van belang om inzicht te hebben in de huidige exploitatie van 
de vereniging en mogelijke verbeteringen daarin. Immers, de vereniging moet in staat zijn de met 
een eventuele regeling samenhangende kosten te dragen en te reserveren voor toekomstig groot 
onderhoud. Het rapport van Procensus (deelonderzoek door Andres cs) heeft aangetoond dat 
een goede exploitatie geen vanzelfsprekendheid is.  
Naast bovenstaand onderzoek heeft ons college in de zomer van 2010 tevens besloten de 
schadeplichtigheid van de gemeente juridisch te laten toetsen. Een eerste voorlopige toets is 
reeds in augustus opgesteld. Anders dan uw vraag suggereert was LTC De Munnik daar niet 
direct een voorstander van. Een juridische toets spoorde immers niet met het verzoek van LTC 
De Munnik om juist niet te kijken naar schade en verwijtbaarheid. Zij vreesde tegenover elkaar te 
komen staan. Pas na een toelichting dat de schadeplichtigheid als onderbouwing kan fungeren 
bij de toekenning van een mogelijke gemeentelijke bijdrage ging de voorzitter van LTC De 
Munnik om.  
Overigens maakte STM geen deel uit van voornoemd traject. Mede op basis van de vermeende 
urgentie bij LTC De Munnik heeft het bestuur van STM de afgelopen periode enige afstand 
gehouden.  
 
2. 
Is dit toegezegde 2e traject onderzoek ook uitgevoerd? Zo nee, wat is de reden dat de gemeente 
verzuimd heeft, dit parallelle traject niet ook in het onderzoek mee te nemen? 
 
Antwoord: In augustus is met LTC De Munnik afgesproken om het onderzoek volgtijdelijk uit te 
laten voeren: eerst het onderzoek (door Procensus) naar noodzaak en omvang van de renovatie 



en de exploitatie, aansluitend – en op basis van het rapport van Procensus – een definitieve 
juridische toets. Enkele weken na verschijnen van het conceptrapport van Procensus in maart 
2011 heeft LTC De Munnik haar medewerking eenzijdig beëindigd (brief 11 april 2011). Het 
eindrapport van Procensus dateert van 26 mei 2011. Door het opstappen van LTC De Munnik is 
dit eindrapport niet meer met haar besproken en is er evenmin langer sprake van een 
gezamenlijke basis voor een juridische toets inzake de gemeentelijke schadeplichtigheid. Dat 
laat overigens onverlet dat, gezien de recente ontwikkelingen, de gemeente de uitgebreidere 
juridische toetsing reeds heeft uitgezet en het resultaat naar verwachting deze week beschikbaar 
zal hebben. 
 
3. 
Is er een regeling getroffen met de aannemer van het nieuw te bouwen tennispark m.b.t. reeds 
geleverde spullen zoals spanten en kozijnen? Zo ja, wat was de uitkomst? 
 
Antwoord: De veronderstelling dat de gemeente spanten en kozijnen geleverd heeft gekregen is 
niet juist: 
 

- Voor de kozijnen geldt dat in het kader van de gesprekken die met de aannemer zijn 
gevoerd over beëindiging van de ontwerp- en realisatieovereenkomst is gesproken over 
de kozijnen. De aannemer gaf aan de bouwmaterialen te hebben geproduceerd of te 
hebben besteld en legde de rekening hiervoor neer bij de gemeente. De gemeente heeft 
toen de aannemer verzocht de kozijnen te leveren (met de gedachte dat reeds 
geproduceerde bouwmaterialen mogelijk van nut zouden kunnen zijn voor de renovatie 
van de kantine van LTC de Munnik. Met de voorzitter van LTC de Munnik is hierover 
gesproken). De aannemer kon uiteindelijk niet aantonen dat de materialen geproduceerd 
waren of ze bleken hergebruikt in een ander project. 

- Met het besluit van de raad om het tennispark te handhaven op de huidige locatie werd 
duidelijk dat de door de aannemer geproduceerde stalen spanten niet zouden worden 
gebruikt. De gemeente heeft toen, in overleg met de aannemer, gekeken of de spanten 
hergebruikt zouden kunnen worden. Maar marktpartijen bleken niet geïnteresseerd, 
omdat de staalprofielen al gelast en geboord waren en daardoor niet eenvoudig in een 
ander bouwproject toe te passen zijn. Voor de spanten heeft de gemeente uiteindelijk de 
prijs voor oud ijzer terug ontvangen. 

 
 
 
 


