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Geachte heer Van Dijk,

U gaf aan: “Op 5 juni 2018 is een motie aangaande voetbalvereniging de Leeuw door u, middels 
een toezegging, overgenomen. Wethouder Palmen heeft daarmee expliciet toegezegd een 
oplossing te realiseren voor een goede permanente opslag van materialen voor voetbalvereniging 
de Leeuw. Deze oplossing zou dusdanig worden vormgegeven dat ook eventuele toekomstige 
aanpassingen aan het complex naadloos overgenomen kunnen worden. In de Raadsvergadering 
van 11 maart 2019 heeft diezelfde Wethouder dit bovendien nogmaals herhaald en aangegeven dat 
hij dit op korte termijn zou gaan realiseren. Daarvoor noemde hij expliciet twee mogelijkheden. Of 
de opslag werd gerealiseerd binnen de grenzen van € 50.000,- of er kwam op korte termijn een 
raadsbesluit daartoe naar de gemeenteraad. Binnen de organisatie was het vertrouwen in het 
naleven van deze toezegging van dien aard dat de toezegging in iBabs zelfs al als afgedaan wordt 
weergegeven.
De realiteit is echter een hele andere. Ondanks meerdere pogingen van de voetbalclub om in 
contact te komen met de portefeuillehouder, wordt nergens meer op gereageerd. Dit terwijl in 
oktober 2018 reeds een bouwtekening in zijn bezit is, een gedragen motie van de gemeenteraad is 
overgenomen en meerdere toezeggingen richting een snelle afhandeling aan zowel de voetbalclub 
alsook de gemeenteraad zijn gedaan. Door het niet nakomen van deze afspraken leidt deze 
werkwijze ertoe dat onderling gemaakte afspraken richting het maatschappelijk middenveld en de 
gemeenteraad met voeten getreden worden. Een onwenselijke situatie.

U zult dan ook zonder enige twijfel begrijpen dat deze handelswijze een aantal vragen oproept’’.

Het college vat uw reactie op als een verzoek over de stand van zaken over dit onderwerp.

De problematiek van de vervanging van 2 zeecontainers als berging voor materialen t.b.v. het 
voetbal dateert van vóór 2018 en is blijkbaar door onze voorgangers onvoldoende opgepakt. Het 
huidig college is verzocht een gesprek aan te gaan met het bestuur van VV de Leeuw. Dat is 
toegezegd. Tevens heeft de raad een motie aangenomen waarin verzocht wordt voor vervanging 
van de gebrekkige bergruimte voor materialen van V V de Leeuw.

Parkstad Limburg
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In antwoord op uw vragen bericht ik u als volgt:

Vraag 1.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 maart 2019 gaf de portefeuillehouder aan dat de 
Gemeente en de voetbalclub akkoord hadden bereikt over de situatietekening. Vanuit de 
voetbalclub wordt echter aangegeven dat hierover geen duidelijkheid bestaat. Wat is nu de 
daadwerkelijke situatie? En hoe kan het dat opnieuw een dergelijk verschil van inzicht ontstaat?

Antwoord:
De portefeuillehouder heeft midden 2018 de kwestie ter plekke in ogenschouw genomen en vanuit 
een positieve grondhouding met het bestuur op locatie daarover een gesprek gevoerd. De wens die 
het bestuur echter had, was niet alleen het realiseren van een nieuwe berging maar tevens 
uitbreiding van kleedruimte, wasruimte en andere functies door middel van een geheel nieuw 
gebouw met een oppervlakte van ongeveer 100 m2 gesitueerd in verlengde van de andere 
bouwwerken.

De portefeuillehouder heeft derhalve gevraagd om een en ander door middel van een (indicatieve) 
tekening aan te geven hoe deze nieuwbouw dan wel moet gaan uitzien. Najaar 2018 is deze 
tekening bij de gemeente bezorgd.

Ambtelijk is naar de tekening gekeken en begin 2019 geadviseerd om in verband met de kosten 
van ongeveer € 90.000,- exclusief BTW, geen medewerking aan een dergelijke nieuwbouw te 
verlenen.

De portefeuillehouder heeft vervolgens tevergeefs getracht in samenhang met zelfwerkzaamheden 
een kostenbesparing te bewerkstelligen. Gelet op de aan deze gewenste verblijfruimte gestelde 
formele eisen, duurzaamheid, verwarming en andere nutsvoorzieningen, blijkt bij navraag dat de 
werkelijke realiseringskosten afhankelijk van de uitvoering eerder tussen € 95.000,- en € 120.000,- 
exclusief BTW liggen in plaats van de ambtelijk geraamde kosten van € 90.000,-.

Door de portefeuillehouder is namens het college kenbaar gemaakt dat een nieuwbouw zoals 
gevraagd niet door het college kan geschieden. Enerzijds uit kostenoverwegingen en anderzijds 
omdat dit een precedent zou scheppen voor de andere verenigingen ook omdat het beleid daarin 
niet voorziet.

Na intem overleg in mei-juni 2019 is vervolgens een alternatief geopperd ter vervanging van de 
twee zeecontainers op dezelfde plek, te weten het plaatsen van een prefab bergruimte. Afhankelijk 
van de grote en uitvoering van de prefab bergruimte zouden de kosten beneden € 50.000,- 
exclusief BTW komen.

Er resteerden dus twee mogelijkheden, namelijk de twee verouderde zeecontainers vervangen door 
twee anderen of een prefab gebouw ten behoeve van de voetbalmaterialenopslag.
Er moet door het bestuur van VV de Leeuw een keuze gemaakt worden tussen deze twee 
mogelijkheden. De precieze situering hangt samen met de keuze van VV De Leeuw voor een 
prefab bergruimte of 2 vervangende containers op het terrein.

Vraag 2.
Welke vorm van contact heeft er sinds oktober 2018 plaatsgevonden vanuit de gemeente richting 
voetbalclub de Leeuw betreffende de permanente opslag van Materialen en wat was de inhoud van 
dit contact?

Antwoord:
Zoals bij het antwoord bij vraag 1 is aangegeven heeft in de afgelopen periode diverse malen 
ambtelijk-bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de insteek om tot een gedragen oplossing te 
komen. Door interne omstandigheden en afwezigheid in verband met vakantie heeft overleg met 
het bestuur van VV de Leeuw over de twee mogelijkheden eerst in augustus 2019 plaats gevonden.



Vraag 3.
Zijn er een of meerdere contactverzoeken vanuit VV de Leeuw die niet door de portefeuillehouder 
beantwoord zijn? Zo ja, wat is hiervan de reden in het licht van een snelle afhandeling van deze 
situatie bezien?
Gaarne correspondentie hierin op te vatten in de breedste zin van het woord, waarbij in ieder geval 
wordt meegenomen telefonische overleggen, mailcontacten, schriftelijke correspondentie etc.

Antwoord:
Neen, daarvan is geen sprake.

Vraag 4.
Op welke wijze wordt geborgd dat de te creëren permanente opslagvoorziening naadloos past 
binnen toekomstige aanpassingen aan het complex van VV de Leeuw?

Antwoord:
Van gemeentewege zijn er geen toekomstige aanpassingen aan het complex beoogd.

Vraag 5.
Is het meerjaren beheersplan van het complex besproken en gedeeld met de club? Zo ja, bestaat 
hier overeenstemming over?

Antwoord:
Neen, dat is niet besproken met hen. Dat is ook niet gebruikelijk.

Vraag 6.
Tijdens voornoemde gemeenteraadsvergadering d.d. 11 maart 2019 gaf de portefeuillehouder aan 
dat als de Gemeenteraad wenste dat financiering voor de permanente opslag eveneens door de 
Raad werd bekrachtigd, dit met spoed zou worden opgepakt. Binnen de marge tot € 50.000,- ging 
de portefeuillehouder eigenstandig aan de slag, anders zou een voorstel naar de raad komen. In 
casus heeft echter noch de raad, noch VV de Leeuw nog iets van de portefeuillehouder vernomen.
- In welke mate vindt het college van B&W dat deze handelswijze een positieve indruk maakt voor 
de gemeente Brunssum en specifiek het maatschappelijk middenveld waarmee afspraken worden 
gemaakt?
- Wat is de reden dat noch de raad, noch VV de Leeuw een tussenbericht heeft ontvangen over 
eventuele vertraging of het in gereedheid zijn van de permanente opslag?

Antwoord:
Aangezien het college nog steeds in overleg is met de vereniging en de definitieve keuze nog moet 
worden gemaakt (zie antwoord onder 1), heeft dit nog niet plaatsgevonden.

Vraag 7.
In de, in eerste aanleg, unaniem ondersteunde en overgenomen motie d.d. 05-06-2018 staat 
aangegeven dat de kosten gefinancierd konden worden uit de € 250.000 die zijn toegevoegd aan 
het accommodatiebeleid. Heden is er nog gefinancierd richting VV de Leeuw, noch is er een vorm 
van financiering toegezegd richting de club. Daarmee is de motie net zo min als de toezegging van 
de portefeuillehouder dan ook niet uitgevoerd. Dit alles, ondanks het feit dat financiële dekking 
reeds gevonden had kunnen worden.
- Waarom heeft de portefeuillehouder in casus geen gebruik gemaakt van de voorgestelde 
financiering door de Gemeenteraad?
- Hoeveel euro is nog over van de voornoemde € 250.000? En indien reeds besteding heeft 
plaatsgevonden gaarne gespecificeerd aangeven waar deze gelden aan zijn uitgegeven.
- Tijdens het vragenuur van de raadsvergadering d.d. 11 maart 2019 lijkt de portefeuillehouder te 
impliceren dat hij een ander budget wilde aanwenden voor de realisatie van de permanente opslag. 
Is dat zo? En zo ja, welk budget wilde de portefeuillehouder dan gaan aanwenden?

Antwoord:
Zie antwoord onder 6. Voor de financiering zal dekking worden gezocht binnen de zgn.



knelpuntenpot die hiervoor is gecreëerd. Het college zoekt naar een adequate maar sobere 
oplossing binnen de aangenomen motie, zonder onbevoegd over te gaan tot uitbreiding van de 
accommodatie met alle daaraan gekoppelde kosten van onderhoud etc. Dit past ook bij het 
soberder begroten wegens de bezuinigingen die de gemeente Brunssum moet doorvoeren om 
financieel gezond te blijven.

Vraag 8.
Als laatste de hamvraag. Wanneer verwacht het college van B&W duidelijkheid te kunnen 
verschaffen aan VV de Leeuw en de gemeenteraad van Brunssum over de financiering en 
realisatie van de permanente opslag van materialen?

Antwoord:
Het college is vanaf het moment van overname van het dossier voortvarender te werk gegaan, 
zonder de zorgvuldigheid te vergeten. Dit zorgvuldige proces heeft tijd nodig, zonder dat er sprake 
is van vertraging. In Brunssum spelen meer problemen en dit college heeft positievere instelling 
richting het maatschappelijk middenveld, waarbij prioriteiten gesteld worden. Ook dit verzoek is 
voortvarend opgepakt.
Tijdens het overleg in augustus 2019 heeft de bestuurlijk afgevaardigde de twee mogelijkheden 
aangegeven. De vereniging heeft verzocht om prospectussen met betrekking tot het alternatief van 
de prefab bergruimte te krijgen, zodat het voltallig bestuur zou kunnen bepalen waar al dan niet 
hun voorkeur naar uit zou gaan. De prospectussen zijn toegezegd en zullen alsnog aan het bestuur 
worden toegezonden.
Zodra de vereniging aan het college uitsluitsel geeft over haar keuze tussen de twee mogelijkheden 
(“wat en waar vraag”) kan binnen de financiële mogelijkheden het uitvoeringsproces opgestart 
worden.

Hopende u middels de beantwoording, voldoende te hebben geïnformeerd.

:t college van burgemeester en wethouders van Brunssum,


