VVD-fractie Brunssum
Afschrift aan:

VVD-leden
Pers

Brunssum, 17 mei ’18
Betreft: Vragen op grond van art 43 RvO inzake voetbalvereniging de Leeuw
Geacht college van B & W,
De VVD Brunssum fractie heeft afgelopen zaterdag een bezoek gebracht aan voetbalvereniging de Leeuw.
Daar hebben wij met een vertegenwoordiging van het bestuur gesproken over de huidige stand van zaken met
betrekking tot het gebouw en de bijhorende faciliteiten. In het gesprek kwam naar voren dat diverse
problematieken blijven spelen. Enerzijds betreft dit bekende problemen, anderzijds zijn dit ook problemen die
samenhangen met de bestaanstermijn van het gebouw.
Onder de bekende problemen vallen onder meer de gebrekkige opslagfaciliteiten. Deze werden in het verleden
opgelost door materialen te stallen bij een van de leden. Dat is echter geen duurzame oplossing en bovendien
op korte termijn niet meer mogelijk. In het recente verleden heeft de VVD Brunssum daarom bedongen dat
€25000 beschikbaar gesteld werd om tot een gepaste oplossing te komen. Naar nu blijkt lukt dit echter niet op
de plek waar de huidige zeecontainers staan omdat de Provincie hier het bevoegd gezag is. De vereniging is
hierdoor genoodzaakt te zoeken naar een andere, duurdere, oplossing.
Bovendien zijn diverse faciliteiten dusdanig verouderd dat de onderhoudskosten steeds duurder worden. Denk
hierbij aan kleedkamers, vloeren, verwarmingsketels etc. Met het oog op het feit dat de vereniging nog altijd
groter wordt, rechtvaardigt dat de vraag of mogelijk de geplande investering voor de opslagproblematiek in een
bredere context bekeken dient te worden.
Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Is het correct dat de grond waar de huidige opslagcontainers op staan provinciegrond betreft? Zo ja,
2.

3.

4.

5.
6.

hoe zit het dan op dit moment van de vigerende vergunning voor de opslagcontainers?
De nieuwe centrale opslagvoorziening, zoals voorzien werd vanuit de knelpuntenpot, zou niet
gebouwd kunnen worden op de plek van de huidige containers en moet daardoor op een andere plek
komen. Hierdoor zou het totaal aan kosten meer worden. Kan de Gemeente aangeven hoeveel extra
financiële middelen noodzakelijk zijn om een volwaardige opslagvoorziening voor VV de Leeuw te
realiseren?
Wordt de onderhoudsstaat van het complex van VV de Leeuw vanuit de Gemeente gemonitord? Zo ja,
hoe beoordeelt het college van B&W de huidige staat van het complex inclusief de gebouwen van VV
de Leeuw en welke knelpunten heeft u hierin zelf geconstateerd?
Kunt u aangegeven welke kosten jaarlijks gemoeid zijn met het onderhouden van het complex en de
gebouwen van VV de Leeuw? En hoe verhouden deze kosten zich tot een vergelijkbare nieuwbouw
accommodatie?
Is het college van mening dat de huidige accommodatie duurzaam houdbaar is en ook de groei in
ledenaantal, zoals die nog altijd plaatsvindt, aankan?
Kan het college van B&W een business case opstellen waarin de kosten die gemoeid zijn met de
huidige accommodatie van VV de Leeuw worden afgezet tegen een nieuwbouw scenario waarin de
toegezegde nieuwe opslagfaciliteiten integraal worden meegenomen?

7.

Heeft het college reeds een gesprek met het bestuur van VV de Leeuw gevoerd? Zo nee, is het
college dan bereid om over voorgenoemde punten in gesprek te treden met het bestuur van VV de
Leeuw? Zo ja, wat is uit dit gesprek naar voren gekomen?

Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie Brunssum
Jaimy van Dijk
Raadslid VVD Brunssum

