
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 11 januari 2010 

Aanwezig Mevrouw E.L Smit (voorzitter); 
De heer W.H. Noordzij (secretaris); 
De heer R.C.S. van Praag (wethouder); 
De heren R. de Jongh en J.A. Spierings (CDA); 
De heren J. van Wolfswinkel en H. Visser (CU/SGP); 
De heren B.G. Euser en A.A. Kweekel (EVA); 
De heren R. Polder en H. Ender (NAP); 
De heer H.J. van der Graaff en mevrouw P.B. Rooimans (PvdA); 
De heren M.C.C. Goedknegt en R. Moret (VVD); 
De heer H. van der Linden(ambtenaar) 

Ons kenmerk Huisvesting voetbalverenigingen Rhoon   
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Huisvesting voetbalverenigingen Rhoon   
De heer Goedknegt geeft aan dat zijn fractie geen keuze kan maken, omdat zij onvoldoende beeld 
hebben van wat de verenigingen zelf willen. Zijn fractie is tegen het gedwongen verplaatsen van de 
verenigingen. Hij vraagt aan de portefeuillehouder wat de verenigingen vinden van de 
voorgeschreven scenario’s.  
De heer Van Praag geeft aan dat wat verenigingen willen in het gezamenlijke advies van de 
verenigingen en de sportstichting staat. Daaruit zijn 2 scenario uitgekomen. Dat zijn is naar de 
overkant van de Omloopseweg of verbetering bestaande accommodatie. Dit college is zeker niet uit 
op een verplichte verhuizing. Dialoog tussen verenigingen en gemeente moet nog plaatsvinden. 
Daarvoor zijn kaders nodig.  
De heer Goedknegt vindt dat het college verder kan gaan met het voeren van gesprekken met de 
besturen. Vervolgens kan er een voorstel worden gemaakt en zal de raad moeten kijken of daar geld 
voor is.  
De heer Polder geeft aan dat hij de 2 scenario’s uitgewerkt wil zien en vervolgens gepresenteerd met 
toekomstverwachtingen van de verenigen en de financiën. Hij merkt op dat de 
onderzoeksmogelijkheden gratis zijn. Hij geeft aan dat er als er sprake is van verplaatsing van de 
verenigingen de huidige locaties vrijkomen. 
De heer Euser vindt dat er ad hoc voorstellen worden gedaan. Hij geeft aan dat er behoefte is aan 
samenhangende kijk op de samenleving. Hij heeft voorkeur om meer scenario’s uit te werken, 
waarvoor voldoende draagvlak is. Hij vraagt zich af waarom dit onderdeel niet is meegenomen bij de 
behandeling van de sportnota. Hij vindt dat er meer tijd genomen moet worden om tot een goed 
besluit te komen. 
De heer De Jongh geeft aan dat zij voor scenario’s 2 en 3 gaan en dat dan wel in gezamenlijkheid 
met de voetbalverenigingen. Hij is benieuwd naar de stand van zaken van de kunstgrasvelden. Dit 
moet doorgaan.  
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De heer Van Praag zegt, dat het kunstgrasveld wordt aangelegd. Bij verplaatsing van de 
verenigingen is dit beschikbaar voor de wijk Essendael. Hij verwacht dat het kunstgrasveld in 
september 2010 bespeelbaar is.  
De heer Van Wolfswinkel meldt dat de raad het advies van de sportstichting tot op heden niet heeft 
gekregen. Hij geeft aan dat hij een ander gevoel heeft bij de Oldegaardevariant. Hij vindt dat dit met 
de verenigingen besproken had moeten worden en vraagt zich af waarom het college zo te werk is 
gegaan.  
De verplaatsing naar de overkant is niet in strijd met het bestemmingsplan Landschapspark; het 
betreft hier bestemmingsplan Rand van Rhoon. 
De heer Van Praag zendt het advies van de sportstichting deze week na. Waarom zo te werk 
gegaan? De sportverenigingen en sportstichting hebben een document opgesteld, waarna het 
college heeft besloten om door middel van scenario’s keuzemogelijkheden aan u voor te leggen.  
De heer Van der Graaff zoekt naar oplossing voor de lange termijn, die garantie geeft aan de 
verenigingen. Het nu kiezen van een scenario is voor hem te vroeg, omdat hij onvoldoende 
informatie heeft om tot een keuze te komen. Hij vindt de financiële component belangrijk en er is 
ruimte nodig voor een goede voorbereiding.  Hij is het eens met de stelling dat meerdere scenario’s 
onderzocht moeten worden. Hij geeft aan dat er misschien wel meer dan 6 ha is dan wordt 
aangegeven. Dit is niet mogelijk, omdat dit gebied fysiek begrensd is. 
De voorzitter concludeert dat er gekeken moet worden naar de scenario’s en geeft aan dat een 
nieuw voorstel wordt uitgewerkt, maar niet voor de raadsvergadering van 25 januari a.s..  
De heer van Praag verneemt gaarne van de raad wanneer zij het nieuwe voorstel wil behandelen. 
 

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezig sluit de vergadering. 

 


