
 
  
 
 
 

 
Schriftelijke Vragen ‘Beheer sportcomplexen’   
 
 
Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Rotterdam, 21 november 2017 
 
Geacht college, 
 
De gemeente is bezig het beheer van de sportcomplexen van Rotterdamse sportverenigingen over te 
dragen aan de verenigingen. Meerdere sportverenigingen geven aan dat dit proces moeizaam verloopt. 
De verenigingen kampen hierdoor nu met problemen en onzekerheid. Zo geeft atletiekvereniging PAC 
bijvoorbeeld aan dat door achterstallig onderhoud aan lichtmasten instortingsgevaar dreigt. De 
vereniging wil het beheer in deze staat niet zonder meer overnemen. Ook geeft handbalvereniging ASV 
Indus ’67 aan dat door onduidelijke communicatie vanuit de gemeente niet helder is waar zij aan toe zijn 
bij het overnemen van het onderhoud.  
 
De PvdA en VVD vinden dat sportverenigingen moeten weten wat hen te wachten staat bij het overnemen 
van het beheer van de sportaccommodaties. Daarom stellen wij de volgende vragen: 
  

1. Is het college bekend met de problemen bij atletiekvereniging PAC en handbalvereniging ASV 
Indus ’67 met betrekking tot het overnemen van het beheer van de complexen? Wat gaat het 
college doen om duidelijkheid te verschaffen bij de verenigingen over de situatie en hoe gaat u 
ervoor zorgen dat de problemen rondom (de overdracht van) het beheer worden opgelost? 

2. Met welke sportverenigingen is het college nog bezig met het uitwerken van de 
beheerovereenkomst van de complexen? Welke organisatorische, financiële en 
onderhoudsproblemen ervaren de clubs, waardoor zij het beheer niet zomaar over willen nemen 
van de gemeente? 

 
Sportverenigingen draaien vaak op de kracht van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn niet altijd onderlegt 
in het beheren van complexen en het afsluiten van overeenkomsten. Het is van belang dat op een 
toegankelijke manier wordt gecommuniceerd. Daarom de volgende vragen: 
 

3. Op welke wijze verloopt het proces tussen de gemeente en sportverenigingen bij het overnemen 
van het beheer van complexen? Wat voor informatie wordt verstrekt, gesprekken worden 
gevoerd en hoe komen overeenkomsten tot stand? 

 
 
Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen. 
 
 
 
 



Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Aruna Radjkoemar      Simon Becker  
PvdA Rotterdam       VVD Rotterdam 
	


