
 
 

 
 
 
 
Geacht college, 
 
U heeft ons geïnformeerd over de voortgang en de businesscase van 
de nieuwe accommodatie van de hockeyverenigingen. 
Wij ontvangen vanuit de verenigingen signalen dat hierover met hen en de fusieclub in 
oprichting geen overeenstemming is. Dit betreuren wij maar meer nog betreuren wij dat het 
college dit niet vermeld, de wensen van de gemeenteraad negeert en de gemeente neerzet 
als onbetrouwbare partner. De betrokken hockeyverengingen hebben veel acties genomen 
en diverse onomkeerbare besluiten genomen terwijl de gemeente op het laatste momenten 
bepaalde uitgangspunten eenzijdig wijzigt.  
 
Daarom de volgende vragen: 
 
Het zesde veld wordt eenzijdig ter discussie gesteld door de gemeente.  

1. Waarop baseert de gemeente dat het zesde veld wellicht niet nodig is en waarom 
komt het college daar nu mee? Is de reden hiervan vooral twijfels over de 
ontwikkeling van de ledenaantallen of zijn het de financiële consequenties?  

2. Waarom waren de extra kosten niet eerder bekend? 
3. Welke garanties hebben de clubs dat het College indien nodig straks wél alsnog 

bereid is het extra veld aan te leggen en hoe denkt het College tegen die tijd met de 
extra kosten om te gaan? Is dit niet het doorschuiven van een rekening naar de 
toekomst? 

 
De gemeente gaat anders om met het clubhuizen van Venlo en Blerick.  

4. Is er een overeenstemming met de Hockeyclub Blerick over de schadeloosstelling 
van het clubhuis? 

5. Wat betekent dit voor de clubhuizen van andere verenigingen die in het kader van de 
accommodatievisie moeten verhuizen? 

 
Het collegebesluit is genomen onder voorbehoud van een definitief besluit van de 
verschillende verenigingen. Momenteel zijn er door de COVID-19 maatregelen geen 
mogelijkheden om een ledenvergadering te organiseren.  

6. Wat zijn hiervan de gevolgen en kan dit tot nieuwe vertraging leiden? 
 
Daarnaast zou de businesscase in overeenstemming worden opgesteld met hockeyclubs, dit 
is dus niet gebeurd. En daarover hebben wij de volgende vragen; 

7. Waarom is het college afgeweken van zijn oorspronkelijke plan om een gezamenlijke 
businesscase te ontwikkelen die op draagvlak van de fusievereniging kan rekenen? 

8. In hoeverre is er in het afgelopen anderhalf jaar rekening gehouden met de input van 
de hockeyverenigingen?  

9. En op welke punten kon er geen overeenstemming bereikt worden en waarom niet? 
10. Is het college bereid om de verschillende opties en de (financiële en procedurele) 

consequenties voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming?  
 

11. Kunt u ons alle onderliggende correspondentie tussen het college en de ambtelijke 
organisatie en de (vertegenwoordigers van) de hockeyverenigingen sinds 24 oktober 
2019 toezenden. 

 
Met vriendelijke groet 
I.A.W. Simons 
VVD Venlo 


