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ONDERWERP

beantwoording schriftelijke artikel 34 vragen Reglement van Orde van Fractie 50PLUS inzake
onderhoud, beheer sportfaciliteiten
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Bij herhaling bereiken ons berichten dat de Vlissingse sportfaciliteiten grote ergernis met
zich meebrengen. De klachten betreffen: het onderhoud en beheer van de sporthal, het
onderhoud en beheer van de grasvelden waarop gesport moet worden alsook het gebrek
aan leiding/coördinatie van datgene wat er op de sportfaciliteiten moet gebeuren. Het idee
ontstaat dat de gemeente weinig tot geen belang hecht aan het beleidsterrein ‘Sport’. Het
vrijwilligerswerk op de sportvelden en accommodaties wordt als frustrerend ervaren en men
ondervindt weinig tot geen steun vanuit de gemeente, terwijl juist het vrijwilligerswerk veel
aandacht verdient!
Vraag 1

Klopt het dat het onderhoud en beheer van de sportfaciliteiten een enorme
achterstand hebben? En zo ja, hoe is dat kunnen ontstaan?

Ons antwoord
Op basis van uw vraag is het voor ons niet duidelijk welke sportfaciliteiten hier specifiek
worden bedoeld. Dat maakt het voor ons lastig om hier heel concreet op te reageren. Wij
herkennen ons in algemene zin niet in het beeld wat u schetst. Wij hebben geen vragen of
klachten hierover ontvangen.
Vraag 2

Klopt het dat de er weinig tot geen zichtbare en aanspreekbare leiding en coördinatie
is van de werkzaamheden op de sportfaciliteiten? En zo ja hoe is dat kunnen
ontstaan?
Ons antwoord
Voor zowel de binnensport als de buitensport accommodaties maar ook voor algemene
sportvragen zijn verschillende medewerkers en leidinggevenden beschikbaar om evt.
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vragen, klachten en/of opmerkingen te beantwoorden. Wij doen onze uiterste best om evt.
vragen ook zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden. Indien dit niet naar tevredenheid
gebeurt dan willen wij dat uiteraard graag weten zodat wij hierover een gesprek kunnen
aangaan om hiervoor een oplossing te vinden. Indien bij u specifieke klachten en
contactpersonen bekend zijn horen wij dat dan ook graag van u. In onze contacten met
verenigingen vragen wij altijd om problemen en/of knelpunten zo spoedig mogelijk te
melden.
Vraag 3

Klopt het dat gemeentelijk er van wordt uitgegaan dat al dit werk gedaan moet
worden door vrijwilligers van de sportclubs?

Ons antwoord
Uit het accommodatieonderzoek wat de afgelopen jaren in het kader van de taakstelling op
sport en accommodaties heeft plaatsgevonden is juist gebleken dat de gemeente Vlissingen
relatief veel taken uitvoert die bij omliggende of vergelijkbare gemeenten door verenigingen
en vrijwilligers worden uitgevoerd. Het beeld wat u schetst herkennen wij dan ook niet.
Vraag 4

Heeft het college regelmatig overleg met de sportclubs over het beheer, onderhoud
en leiding? Zo ja, hoe vaak en hoe lang is het geleden dat het laatste overleg heeft
plaats gevonden?

Ons antwoord
Wij hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk heel regelmatig contact met veel verschillende
sportverenigingen over heel veel verschillende onderwerpen. Dit geldt zowel voor de
buitensport als de binnensport, maar ook in het kader van het project ‘revitalisering
gemeentelijke accommodaties’ hebben wij contact met de gebruikers van de gemeentelijke
(sport)accommodaties. Vanwege de vele sportverenigingen en gebruikers van
accommodaties die er in Vlissingen zijn, betekent dit in de praktijk dat er wekelijks diverse
gesprekken plaatsvinden. Daarnaast hebben wij regelmatig overleg met de sportraad
Vlissingen welke ons ook informeert over evt. vragen en/of knelpunten die er spelen bij de
sportverenigingen.
Vraag 5

Is het college bereid hieraan meer aandacht te gaan besteden door in overleg te
gaan met de clubs en de bijv. de Sportraad om dit probleem op te lossen?

Ons antwoord
Wij zijn altijd bereid om gesprekken aan te gaan over problemen of knelpunten die spelen.
Op dit moment zijn deze niet bij ons bekend. Wij willen nogmaals benadrukken dat het dan
van belang is dat sportclubs evt. problemen en/of knelpunten die zij ervaren zo snel mogelijk
bij ons melden.
Vraag 6

En vindt het college het beleidsterrein ‘Sport’ een belangwekkend onderdeel van de
Vlissingse gemeenschap?

Ons antwoord
Sport is voor ons een zeer belangrijk thema. Sport zorgt ervoor dat mensen gezond en actief
kunnen blijven en draagt bij aan de participatie van inwoners. Dit is altijd belangrijk, maar
nog meer in deze bijzondere (corona) tijden.
Vraag 7

En is het college bereid hieraan, ook in financieel opzicht, meer inzet en
enthousiasme te tonen zodat de klachten opgeheven worden?
Ons antwoord
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Bij klachten zijn wij, zoals hierboven ook al aangegeven, altijd bereid om hierover in gesprek
te gaan en willen wij onze uiterste best doen om deze op te lossen. Als er voor deze
oplossing extra financiële middelen nodig zijn, dan zijn wij altijd bereid om hier serieus naar
te kijken. Uiteraard zijn de financiële kaders die zijn afgesproken hierbij wel leidend.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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