Muiderberg, 8 januari 2020

Geachte raadsleden,
In oktober 2017 heeft uw raad de sportvisie vastgesteld. De daaraan gekoppelde missie
luidt:
“De gemeente Gooise Meren draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en
sportinfrastructuur voor haar inwoners, stimuleert (sportief) bewegen van kwetsbare
inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders tot betrokken en vitale organisaties.”
In uw eindrapportage ‘Beheer en tariefstelsel buitensport accommodaties’ van 29 mei jl.
staat daar over: “Zo worden beheer en onderhoud op sportaccommodaties gezien als een
verantwoordelijkheid van de gemeente en streeft de gemeente een eenduidig en transparant
tarievenbeleid na, gebaseerd op kostprijs gerelateerde tarieven.
De Mixed Hockeyclub Muiderberg is zeer verheugd dat het college de raad voorstelt om 1,17
miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van de hockeysport.
Met de missie uit de sportvisie in gedachten hebben wij echter om meerdere redenen grote
bedenkingen bij de voorgestelde besteding van deze gelden.
Laat ik voorop stellen dat ook wij positief zijn over de komst van een hockeyclub in Muiden.
Wij zijn al in contact met het beoogde bestuur en hebben beide de intentie uitgesproken
nauw samen te gaan werken en elkaar te versterken waar mogelijk en nodig. Hierbij werken
wij samen aan hetzelfde doel: zoveel mogelijk (jonge) inwoners van onze gemeente de kans
te bieden om te bewegen. In ons geval in de vorm van hockey.
Waar de schoen volgens ons wringt is dit:
Uw college stelt u voor een krediet beschikbaar te stellen van bijna 1,2 miljoen euro voor de
aanleg van 2,5 hockeyvelden in de zomer van dit jaar.
Ten eerste: met de aanleg van 2,5 velden wordt vanaf september 2020 voorzien in een
mogelijke behoefte op veel langere termijn. De hockeyclub in oprichting heeft deze
capaciteit voorlopig niet nodig. In het kredietvoorstel van uw college is nergens te vinden
wie de exploitatiekosten van deze overcapaciteit voor haar rekening neemt, zolang deze
velden nog niet volledig worden benut. Hier wordt dus gemeentegeld geïnvesteerd, terwijl
de club deze capaciteit voorlopig nog niet nodig heeft.
Ten tweede: met de aanleg van 2,5 velden wordt voorzien in een mogelijk hockeypotentieel
voor Muiden - in casu De Krijgsman - maar ook voor de op handen zijnde aanleg van de wijk
Weespersluis, aan de andere kant van de A1.
Kortom: het college van de gemeente Gooise Meren stelt u voor gemeentegelden te
investeren in de aanleg, en het beheer van een sportaccommodatie die deels ten behoeve
komt van inwoners van de gemeente Amsterdam, in casu Weesp.

Wij snappen niet hoe het college dit kan verantwoorden, zonder dat Weesp tenminste een
deel van deze kosten draagt. Met die besparing kunt u vervolgens andere sportverenigingen
in uw gemeente financieel ondersteunen en daarmee recht doen aan de sportvisie.
Ten derde: MHC Muiderberg heeft afgelopen zomer, gedwongen door de omstandigheden,
op eigen kosten een waterveld moeten aanleggen ter vervanging van een versleten
zandveld. Onze vereniging heeft daarmee haar begroting niet alleen fors moeten ombuigen,
maar ook een enorm financieel risico moeten nemen ten behoeve van haar leden en de
toekomst van haar club. Wij zijn al ruim 40 jaar een buitensportvereniging in Muiderberg,
met uitsluitend leden uit onze gemeente en wachten nog altijd op de financiële
ondersteuning die recht doet aan uw missie om sportaanbieders te ondersteunen tot
betrokken en vitale organisaties. Door de investering in het nieuwe waterveld hebben wij
fors in ons trainingsbudget moeten snijden en de contributie bovenmatig moeten verhogen.
Nogmaals: wij steunen de komst van de hockeytak van de SportClub Muiden en waarderen
de intentie om te investeren in de hockeysport.
Wij zetten echter grote vraagtekens bij het feit dat aan uw raad wordt voorgesteld nu al
ruim een miljoen te investeren in een sportvereniging die deze speelcapaciteit pas op
langere termijn nodig heeft, en die zich bovendien voor een deel van haar ledenpotentieel
zal richten op een aangrenzende gemeente.
Wij stellen daarom voor de investering die nodig is voor de aanleg van 2,5 velden op de
Bredius gefaseerd en afgesteld op de werkelijke behoefte aan te leggen. Daarnaast raden wij
u aan serieus in overweging te nemen of u het kunt verantwoorden dat deze investering, nu
of op termijn, voor een belangrijk deel ten goede komt aan inwoners van een andere
gemeente.
Tot slot vragen wij u om sportverenigingen in de gemeente Gooise Meren tegemoet te
treden op basis van het gelijkheidsbeginsel. Wij zijn op dit moment de enige
teamsportvereniging binnen uw gemeente die ondanks herhaalde verzoeken en voorstellen
geen enkele financiële ondersteuning ontvangt.
Ik hoop van harte dat ook u inziet dat het aan de inwoners van Gooise Meren simpelweg niet
is uit te leggen dat u deze investering voor u rekening neemt en tegelijkertijd MHC
Muiderberg blijft negeren in uw sport-ondersteuningsbeleid. Het gelijkheidsbeginsel wordt
hier niet alleen geschonden, het lijkt zelfs volledig terzijde geschoven te worden.
Dank voor uw aandacht.
Voorzitter MHC Muiderberg

