
                        

College van Burgemeester en Wethouders van Venlo 
Postbus 3434 
5902 RK VENLO 
 

Venlo, 20 oktober 2019 
 
Betreft: Vragen ex artikel 45 RvO inzake de hockeyfusie  
 
 
Geacht College, 
 
Tijdens het ‘Hockeycafé’ op dinsdag 8 oktober j.l. heeft het college, bij monde van wethouder 
Vervoort, aangegeven dat in de concept-programmabegroting 2020-2023 onvoldoende 
middelen beschikbaar worden gesteld om de realisatie van twee hockeyvelden op locatie 
Vrijenbroek in 2020 mogelijk te maken. Daarnaast heeft de wethouder nog een aantal andere 
zaken genoemd die het onwaarschijnlijk maken dat de velden gereed kunnen zijn vóór 
aanvang van het competitiejaar 2020-2021. Hij heeft de leden van de drie verenigingen 
verwezen naar de gemeenteraad en gaf aan dat de raad nu aan zet is. 
De hockeyverenigingen hebben in hun schrijven (dat op 18 oktober j.l. op iBabs geplaatst is) 
aangegeven dat door het ontbreken van financiële dekking het draagvlak voor de verenigingen 
om te fuseren onder druk staat.  
 
De verenigingen zullen op 4 november a.s. een besluit nemen over de fusie. De 
begrotingsbehandeling en dus het moment waarop budgetten formeel worden toegekend is 
op 6 en 8 november a.s. 
 
Wij hebben de volgende vragen voor het college: 

1. Hoe belangrijk is de hockeyfusie voor de uitvoering van de sportvisie? 
2. Hebben de ambtenaren die deel namen aan de stuurgroep overleggen van de 

fuserende verenigingen rekening gehouden met de bestuurlijke verhoudingen van het 
college mede in relatie tot voorliggende sportvisie? Op welke wijze hebben zij dat 
gedaan en is dit ergens vastgelegd? 

3. Is het college het met ons eens dat een gezamenlijk signaal van raad en college nodig is 
om het vertrouwen van de leden van de hockeyclubs in een tijdige realisatie van de 
velden te herstellen? Zo nee, waarom niet? 

4. Op welke wijze kan de concept-programmabegroting 2020-2023 aangepast worden 
zodat financiering beschikbaar is om in 2020 de velden te kunnen realiseren? 

5. Is het college bereid deze wijziging aan de raad voor te leggen uiterlijk op 30 oktober, 
zodat hier bij de begrotingsbehandeling op 8 november een besluit over kan worden 
genomen? 

  
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Steenmetz, VVD     H. Janssen, PvdA 


