Aan: alle raadsfracties van de Gemeente Gooise Meren
C.C. College B&W
Van: bestuur SC Muiderberg
Betreft: behandeling raadsvoorstel harmonisatie beheer en tarievenstelsel buitensport
tijdens de Extra Politieke Avond op 16 december a.s.
Muiderberg, 12 december 2020
Geachte raadsfracties,
Aanstaande woensdag bespreekt u tijdens de Extra Politieke Avond het raadsvoorstel
Harmonisatie beheer en tarievenstelsel Buitensport. Namens onze vereniging willen wij u
graag onze mening meegeven over dit voorstel en het besluitvormingsproces.
Onze vereniging heeft positief gereageerd op het voorstel van de gemeente. De wijzigingen
in beheer en tarieven zijn voor onze vereniging acceptabel, mede door een hoge mate van
zelfwerkzaamheid door onze leden en vrijwilligers en het ontbreken van een volwaardig
kunstgrasveld.
Wij hebben begrip voor de standpunten van verengingen die geconfronteerd worden met
substantiële huurstijgingen en hiervoor oplossingen zoeken in samenspraak met de
gemeente. Wij hopen voor deze verenigingen en de gemeente dat dit op korte termijn lukt.
Onze vereniging heeft echter wel zorgen over de voortgang van de besluitvorming door de
raad. Als vereniging zijn wij inmiddels 2,5 jaar in gesprek met de gemeente over de
harmonisatie. In het geval van SC Muiderberg gaat het niet alleen om een nieuwe
huurovereenkomst en aan te passen huurtarieven, maar ook over de eigendomsoverdracht
van bestaande sportfaciliteiten naar de gemeente.
Deze faciliteiten (kleedkamers, douches) behoeven echter zeer urgent modernisering. Een
plan met bijbehorende financiering om hier als vereniging zelf in te gaan investeren lag in
2018 al klaar. Een besluit om tot uitvoering over te gaan is in het kader van de
harmonisatiegesprekken met de gemeente door ons uitgesteld.
Halverwege 2019 zijn wij met de gemeente overeengekomen om de sportfaciliteiten die wij
zelf in eigendom hebben aan de gemeente over te dragen, in ruil voor het (terug)huren na
modernisering en verduurzaming. Effectuering van deze afspraken zou echter pas kunnen
plaatsvinden na besluitvorming door de raad op het collegevoorstel harmonisatie beheer en
tarieven buitensport.
Het nog langer uitstellen van deze modernisering, in afwachting van besluitvorming door de
raad, is voor onze vereniging niet veel langer acceptabel. Onze leden en bezoekers vinden de
faciliteiten al langer niet meer ‘van deze tijd’. Dit leidt in toenemende mate tot klachten van
leden en bezoekers, ledenverlies en ook tot hogere (korte termijn) onderhoudskosten voor
onze vereniging.

Wij doen dan ook een beroep op uw fractie om op 16 december bij uw collega raadsleden en
bij het college aan te dringen op een spoedige besluitvorming, zodat de gemeente en onze
verenging (na lang wachten) over kunnen gaan tot het formaliseren en uitvoeren van de
eerder gemaakte afspraken.
Hiermee hopen we onze sportfaciliteiten in 2021 weer op een acceptabel niveau te kunnen
gaan brengen.
Wij hebben er vertrouwen in dat u ons verzoek meeneemt bij het plannen van de definitieve
besluitvorming.
Mocht u naar aanleiding van deze brief behoefte hebben aan nadere toelichting, dan kunt u
ons bereiken via onderstaande contactgegevens.
Hoogachtend,
Namens bestuur SC Muiderberg
Yannes Koning – voorzitter

