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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Met deze memo informeren wij u over de gesprekken die wethouder Van Ginkel en 
wethouder Rombout met de verenigingen hebben gevoerd.  
  
VV Rhoon 
Nadat het college het besluit had genomen over de veldverdeling van sportpark  
De Omloop heeft de voorzitter van VV Rhoon, de heer T. Beishuizen, per mail 
gereageerd op het besluit. Deze mail was aanleiding voor het college om dhr. 
Beishuizen uit te nodigen voor een gesprek met wethouder Van Ginkel, wethouder 
Rombout, gemeentesecretaris Cats en de verantwoordelijk ambtenaar mevr. De Pijper.  
Op 13 maart jl. heeft dit gesprek plaatsgevonden. Naast dhr. Beishuizen was ook  
dhr. Bijl aanwezig vanuit het bestuur van VV Rhoon. 
 
In dit gesprek zijn, onder andere, de verwachtingen en de knelpunten van VV Rhoon 
bij het gebruik van het sportpark besproken. VV Rhoon heeft zeer dringend behoefte 
aan een nieuwe veldverdeling om alle trainingen en wedstrijden goed in te kunnen 
plannen. Mede daarom betreurt dhr. Beishuizen het besluit van het college om de 
conclusie en de adviezen uit de KNVB rapportage niet over te nemen. Wethouder Van 
Ginkel heeft benadrukt dat het college de conclusie en aanbevelingen niet overneemt, 
omdat het college  van mening is dat het sportpark nog voldoende ruimte biedt voor 
beide verenigingen. Van belang is dat de verenigingen op een constructieve manier 
samenwerken om hier invulling aan te geven. Op operationeel gebied blijkt dit ook 
goed te gaan.  
In de KNVB rapportage wordt dit overigens ook aangegeven: ‘Met zes wedstrijdvelden 
kan de organisatorische behoefte van beide verenigingen prima worden opgevangen.’     
Dhr. Beishuizen blijft bij zijn standpunt dat de conclusies en aanbevelingen uit de 
KNVB rapportage over moeten worden genomen. Wethouder Van Ginkel geeft aan dat 
gelet op de financiele positie van de gemeente een extra kunstgrasveld niet voor de 
hand ligt en dat haar verwachting is dat de veldverdeling in onderling overleg tussen 
beide verenigingen kan worden geregeld zoals dat tot nu toe steeds is gelukt. 
 
De gemeentesecretaris heeft in het gesprek tevens toegelicht dat er binnenkort wordt 
gestart met een onderzoek naar de toekomstvisie voor het sportpark. Gezien de 
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recessie, de woningmarkt en de behoefte van de gebruikers van het sportpark is hier 
behoefte aan. Aan zowel VV Rhoon als aan WCR wordt daarom gevraagd om mee te 
participeren in het onderzoek naar deze toekomstvisie. Dhr. Beishuizen geeft 
aangegeven dat VV Rhoon hierin graag wil deelnemen.  
 
Ook is gesproken over het overleg op 21 maart waarvoor VV Rhoon als WCR zijn 
uitgenodigd. In dit bestuurlijk overleg wil wethouder Van Ginkel het besluit van het 
college toelichten, eventuele vragen beantwoorden en bespreken welke 
vervolgstappen zullen worden genomen. Dhr. Beishuizen heeft aangegeven dat hij 
zich moet bezinnen op de aanwezigheid van VV Rhoon bij dat overleg. Dhr. Bijl heeft 
aangegeven dat hij, in principe, wel aanwezig zal zijn.      
 
WCR  
Op 21 maart jl. heeft het gesprek plaatsgevonden waarvoor beide verenigingen waren 
uitgenodigd. Uiteindelijk heeft wethouder Van Ginkel, wethouder Rombout en mevr. De 
Pijper alleen met WCR (dhr. Van Bemmel en dhr. Van Zanten) gesproken. Een 
afgevaardigde van de Sportstichting Albrandswaard, mevr. Lodder, was ook aanwezig. 
VV Rhoon was ook uitgenodigd voor dit gesprek, maar zij hebben geen gevolg 
gegeven aan de uitnodiging. 
 
Wethouder Van Ginkel en wethouder Rombout hebben het collegebesluit toegelicht en 
aangegeven dat nu wordt gestart met de werkzaamheden om het flexibel gebruik van 
de velden contractueel te regelen. WCR is blij dat er op deze constructieve wijze 
samen wordt gewerkt met de verenigingen. Daarnaast benadrukt dhr. Van Bemmel dat 
er op operationeel gebied op een prettige wijze met VV Rhoon wordt samengewerkt 
met betrekking tot de veldenverdeling.  
 
Net als VV Rhoon wordt ook WCR uitgenodigd om mee te werken in het onderzoek 
naar de toekomstvisie voor het sportpark. Hiervoor ontvangt WCR (en VV Rhoon) 
binnenkort een schriftelijk verzoek.  
 
Vervolg 
De komende periode wordt ambtelijk gewerkt aan de aanpassing van de contracten. 
Dit gebeurt in nauw overleg met een afgevaardigde van elke vereniging.  
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Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.  
 
Mocht u verder vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw F. de 
Pijper. Zij is bereikbaar via bovenstaande contactgegevens.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats Ger J. van de Velde - de Wilde 


