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Aan het College van Burgemeester en Wethouders,
Aan de leden van de Gemeenteraad,
Aan de leden van de Raadscommissie Sociaal Domein.
Valkenburg, 15 maart 2021
Geacht leden van het College van Burgemeester en Wethouders, geachte leden van de Gemeenteraad
van de gemeente Valkenburg aan de Geul, geachte leden van de Raadscommissie Sociaal Domein,
Naar aanleiding van de inmiddels ontvangen beleidsnota “Valkenburg aan de Geul Beweegt!” alsmede
de Raadsnota over deze beleidsnota en uw (op 11 maart ontvangen) brief van 4 maart jongstleden,
willen we als bestuur van VV Walram integraal op deze drie stukken reageren. Onze eerdere brief van
17 februari jl. (reactie op de verenigingsavond) hebben wij als bijlage bij deze brief nog een keer extra
gevoegd.
We wensen graag dat deze brief inclusief bijlagen tijdig wordt verstrekt aan de raadsgriffier als onze
input/inspraak tijdens de vergadering van de Commissie Sociaal Domein op 22 maart a.s. Dit om
gebruik te maken van ons spreekrecht zoals voorzien bij agendapunt 3 aangaande agendapunt 10.
We blijven van mening dat het proces onzorgvuldig en onvolledig is geweest en dat wij als een van de
direct belanghebbenden onvoldoende betrokken zijn geweest in de communicatie. We mogen u
daarvoor verwijzen naar onze eerdere onderbouwde argumenten. De bijlage met het overzicht van
onze opmerkingen waarnaar u verwijst is verre van volledig en eveneens nooit met ons afgestemd,
wat op zijn minst onzorgvuldig te noemen is. Opgemerkt wordt dat wethouder Meijers ons in de zomer
van vorig jaar expliciet gevraagd heeft om een Programma van Eisen en Wensen op te stellen om mee
te nemen in het sport- en accommodatiebeleid. Hiermee is de beleidsnota wat ons betreft juist het
podium om dit aan de orde te stellen. Overigens hebben wij nooit enige reactie op onze plannen van
december 2020 mogen ontvangen.
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Visie en beleid gemeente

In uw brief gedateerd 4 maart 2021 geeft u aan dat de beleidsnota duidelijk laat zien hoe de situatie
nu is en waar we naar toe gaan. Dit is volgens u nieuw beleid en vooruitgang. Met alle respect: dit is
geen beleid! Beleid is onzes inziens het (durven) maken van keuzes, juist nu en in een situatie waarin
er budgettair neutraal gehandeld moet worden. Dit klemt des te meer daar de door u geschetste
situatie waar we nu naar toe gaan een doodlopende weg betreft!
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Het meest sprekende voorbeeld daarvan in de beleidsnota is wat ons betreft de keuze rondom de
sporthallen/zalen. In de nota wordt op diverse plekken zelf al als logische conclusie genoemd om voor
de toekomst uit te gaan van 1 sporthal en 1 sportzaal. Juist nu en gezien de situatie rondom De
Polfermolen (genoegzaam bekend) en gezien de leeftijd van de Bosdries (40 jaar) zou u deze keuze
moeten maken! De daarbij vrijkomende middelen zijn ruimschoots voldoende om tegemoet te komen
aan de wensen van alle verenigingen op de buitensport accommodaties. Desalniettemin wordt zonder
enig argument en zonder enige onderbouwing ervoor gekozen om 2 sporthallen te handhaven.
We onderschrijven uw opmerking dat verenigingen een eigen verantwoordelijkheid hebben in het op
orde houden van hun accommodaties. Dat hebben wij als Walram altijd gedaan en zullen we ook blijven
doen in de toekomst. We mogen u alleen al verwijzen naar de opknapbeurt van onze kleedlokalen die
we de laatste jaren en recent nog hebben gerealiseerd. Dit betrof een aanzienlijke investering. We
voelen ons dan ook zeker niet aangesproken als vereniging die hiervoor een beroep op de gemeente
zou doen. In casu betreft ons verzoek echter de investering en vervanging van onze zeer verouderde
accommodatie (ongeveer 60 jaar oud), u welbekend en wat ons betreft zeker een verantwoordelijkheid
van de gemeente. In het (recente) verleden heeft de gemeente voor andere verenigingen haar
verantwoordelijkheid op dit vlak wel genomen en we begrijpen als Walram heel goed dat een dergelijke
investering door de gemeente voor ons ook leidt tot een passende huurverplichting.
De in de beleidsnota gepresenteerde ‘bijdrageregeling’ is in de praktijk voor ons niet uitvoerbaar en
dus absoluut onrealistisch. Daarnaast is deze regeling dermate onzeker en niet concreet, dat we daar
als Walram niet nog een aantal jaren op kunnen wachten. U verwijst naar de gemeente Hellevoetsluis,
maar waarom spiegelt u zich niet aan omliggende gemeenten zoals bijvoorbeeld Beek, Heerlen, etc.
waar de gemeente wel de haar toekomende verantwoordelijkheid neemt en in welke gemeenten de
kosten voor sport en bewegen per inwoner aanmerkelijk lager zijn dan in onze gemeente. We mogen
u ook nog verwijzen naar de recente vragen van de heer Thomas Brune van het CDA hierover.
Overigens lezen wij op pagina 37 van de beleidsnota dat voor deze bijdrageregeling slechts €75.000
per jaar beschikbaar is voor alle sportverenigingen. Dit zet geen zoden aan de dijk!
Tot slot merken we op dat de beleidsnota niet los kan worden gezien van de ‘Gebiedsvisies Berg,
Valkenburg Oost en Valkenburg West’. Wat ons betreft dient een en ander integraal te worden bekeken
en beoordeeld. Niet eerst een beleidsnota sport en bewegen vaststellen die als input voor de
gebiedsvisies geldt zoals op pagina 8 van de beleidsnota wordt vermeld, maar deze geïntegreerd en
gezamenlijk beoordelen. Met name de ontwikkeling Valkenburg Oost biedt naar onze mening tal van
(financiële) mogelijkheden voor de ontwikkeling van ons sportpark.
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Verhouding uitgaven gemeente aan sport

Uw opmerking dat dat de gemeente het meeste geld besteedt aan buitensport is aantoonbaar onjuist.
Dat geldt zowel voor het verleden als voor de toekomst met de nieuwe taakstelling voor De
Polfermolen. We verwijzen u daarvoor naar tabel 2.9 op pagina 27 van de beleidsnota. Hieruit blijkt
dat de verhouding binnensport : buitensport 75:25 bedraagt en deze na taakstelling De Polfermolen
nog steeds 60:40 bedraagt. Hierbij hebben we de subsidies sportverenigingen en de kosten
combinatiefunctionarissen al volledig toegerekend aan de buitensport.
Uw berekening in uw brief gedateerd 4 maart jl. kunnen wij niet volgen omdat wij simpelweg moeten
uitgaan van de cijfers zoals gepresenteerd in de beleidsnota welke ook de basis zal zijn voor
besluitvorming door de gemeenteraad. Overigens vinden we het bijzonder ongepast om de hoogst
onzekere jaarlijkse bijdrage van €75.000 hierin al mee te nemen, omdat besluitvorming hierover nog
dient plaats te vinden. Tot slot uw opmerking over de gemeentelijke taak van onderwijshuisvesting.
Het betreft hier binnensport en vandaar dat we dat ook meenemen, waarbij we ons ook afvragen of
deze lasten dan niet elders in de gemeentelijke begroting ondergebracht hadden moeten worden.
Bij uw bedrag van €452.166 in uw brief gedateerd 4 maart jl. neemt u ook al de reservering van de
vernieuwing van de kunstgrasvelden van Berg en Walram ad €56.500 per jaar mee. Dat is onjuist; naar
wij begrijpen is dat pas het geval vanaf 2026 en overigens gebeurt dat voor zover wij kunnen
constateren niet voor de andere buitensportverenigingen.
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Walram heeft geen overcapaciteit

Zoals eerder al onderbouwd aangegeven heeft Walram geen overcapaciteit qua velden. We hebben
hierbij gebruik gemaakt van de rekentool KNVB waaruit blijkt dat we behoefte hebben aan minimaal 2
velden. Onze trainingsbehoefte zoals opgenomen in de beleidsnota is onjuist wat bevestigd wordt door
onze eigen berekeningen op basis van de door de KNVB vastgestelde formule op basis van normteams.
De exploitatiekosten van een kunstgrasveld van €50.000 per jaar kunnen wij niet beoordelen, maar
vinden wij erg hoog. Graag ontvangen we daar uw berekening van. Dit tevens in vergelijking met de
jaarlijkse kosten van een natuurgrasveld en rekening houdend met de gebruiksintensiteit. Overigens
stellen we ons kunstgrasveld ook ter beschikking voor allerlei andere doeleinden zonder extra kosten
voor de gemeente. Dit zou onzes inziens dan ook op de jaarlijkse exploitatiekosten in mindering
moeten worden gebracht, net zoals de huur die we jaarlijks betalen.
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Of een kunstgrasveld duur(der) is ten opzichte van een natuur grasveld wagen we dan ook te
betwijfelen. Overigens wordt ons kunstgrasveld op de zaterdagen al tot na 18.00 uur gebruikt door de
veteranen of incidenteel ons standaardelftal. Hier bestaat dus geen extra ruimte net zomin als deze
gevonden kan worden door het inkorten van de tijd tussen de wedstrijden vanwege het bekende gebrek
aan voldoende kleedkamers. We blijven dus onderbouwd van mening dat de rekentool van de KNVB
gebruikt dient te worden.
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Duurzaamheid

In uw reactie gedateerd 4 maart jl. gaat u niet in op onze vragen en voorstellen omtrent duurzaamheid.
Ook in de beleidsnota wordt daar niet concreet op ingegaan en dat geldt ook voor de Raadsnota omdat
daarin naar de beleidsnota wordt verwezen. We hebben nimmer enige reactie ontvangen op ons
rapport van de Groene Club waarin wij talloze duurzaamheidsmaatregelen voorstellen die vanwege
onze verouderde opstallen niet gerealiseerd kunnen worden Deze maatregelen leveren behoorlijke
financiële voordelen op, zowel voor uw gemeente als voor ons als Walram. Dit los uiteraard van alle
klimaatdoelstellingen die naar wij aannemen ook door uw gemeente onderschreven worden.
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Inhoudelijke reactie beleidsnota

Tevens willen we in deze reactie nog ingaan op een aantal zaken in de beleidsnota die ons als Walram
aangaan, die onjuist zijn en hiervoor nog niet aan de orde zijn gekomen.
Op de eerste plaats merken wij op dat Walram een vitale en toekomstbestendige vereniging is waarbij
nog steeds een toename van het aantal leden geconstateerd kan worden. De terugloop in
ledenaantallen waarnaar in de beleidsnota wordt verwezen, geldt dus niet voor Walram, nu noch in de
toekomst. Er is geen sprake van overcapaciteit qua velden, er is een tekort aan kleedlokalen en er is
een adequate bezetting van onze velden. Dit in tegenstelling tot de binnensport accommodaties waar
(na het vertrek van Stella Maris) een bezettingsgraad van minder dan 40% is.
Onder verwijzing naar pagina 19 van de beleidsnota merken we op dat Walram over voldoende
financiële middelen beschikt om de kantine en kleedkamers te onderhouden. Sterker nog, dat doen
we ook zoals eerder in deze brief al opgemerkt. Het nieuw investeren (moderniseren) van onze
opstallen is een andere zaak en vinden wij een verantwoordelijkheid van de gemeente en we
beschikken ook niet over de financiële middelen hiervoor.
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Onder verwijzing naar tabel 2.6 met daarin de belangrijkste knelpunten en zorgen van de verenigingen
merken we nog het volgende op. Zoals genoegzaam bekend hebben we herhaaldelijk met de gemeente
gecommuniceerd over ons zogenaamde ‘wensenlijstje achterstallig onderhoud’ , waarvan alleen de
verlichting A-veld en het herstellen van de toegangspoort is gerealiseerd. We gaan ervan uit dat de
andere punten (o.a. dug-outs B-veld, LED-verlichting B-veld, asfaltering weg tussen sportvelden
inclusief afwatering, de donkere weg langs de tennisbanen i.v.m. de veiligheid) nu op korte termijn
gerealiseerd kunnen worden, zeker nu hier door de gemeenteraad zoals bekend nog op teruggekomen
zou gaan worden.
Op pagina 20 staat een aperte onjuistheid voor wat betreft het aantal jeugdteams van Walram. Wij
hebben in meerdere jeugdcategorieën meerdere teams (2 of soms 3). Dit zou ook al moeten blijken
uit het rapport van Drijvers & Partners. Het aantal jeugdleden neemt elk jaar toe wat ertoe zal leiden
dat ook onze oudere jeugdteams in diverse categorieën uit meerdere teams zullen gaan bestaan. De
behoefte aan velden zal in de toekomst dus niet afnemen, maar eerder toenemen.
Zoals op pagina 31 van de beleidsnota wordt vermeld zal Walram over 15 jaar zeker nog bestaan. Wij
zijn van mening dat ook dan onze jeugdafdeling niet veel kleiner en dus kwetsbaarder zal zijn dan nu
het geval is, zoals hiervoor al toegelicht. Voor Walram is er dus geen enkele noodzaak om op dit vlak
samenwerking te zoeken, zij het dat we altijd bereid blijven om hierover van gedachten te wisselen.
Zoals wellicht bekend hadden we als bestuur van Walram zo’n 6 jaar geleden overeenstemming met
het bestuur van onze zustervereniging IASON over aansluiting van IASON bij Walram. Helaas hebben
de leden van IASON daar toen negatief op beslist.
De toegevoegde waarde van opmerking op pagina 32 over de dekkingsgraad van 5% voor wat betreft
(alleen) de sportterreinen en de conclusie dat de sportterreinen dus sterk gesubsidieerd worden
kunnen wij niet ontdekken. Hoeveel bedraagt de dekkingsgraad en daarmee de subsidie van de
binnensportaccommodaties mede gezien de bezettingsgraad? Dit kan ons inziens dus geen argument
zijn om ons verzoek niet te honoreren.
Als Walram willen we u als college en gemeenteraad dan ook verzoeken om de beleidsnota “Valkenburg
aan de Geul Beweegt!” niet in de huidige vorm vast te stellen. Zoals we onderbouwd hebben
aangegeven is hierbij wat ons betreft geen sprake van beleid oftewel er is geen sprake van het maken
van keuzes die passen bij een termijn (tot 2035) waarvoor deze beleidsnota zou moeten gelden.
Ook bevat de nota diverse onjuistheden voor wat betreft Walram. We verzoeken u rekening te houden
met ons verzoek om te investeren in een nieuw clubhuis wat, zoals door ons is aangetoond, goed zou
moeten kunnen binnen de daartoe eerder door u vastgestelde (financiële) kaders.
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Onze opstallen zijn echt aan vernieuwing/vervanging toe hetgeen een verantwoordelijkheid van de
gemeente is, net zoals in onze buurgemeenten. Tevens vragen we u nu een beslissing te nemen ten
aanzien van de welbekende achterstallige onderhoudsposten (ons wensenlijstje) en daar de financiële
middelen voor ter beschikking te stellen.
Uiteraard zijn we graag en opnieuw bereid een en ander nader toe te lichten in een persoonlijk
onderhoud met uw college en/of de gemeenteraadsleden. Gelet op de beperkende maatregelen
rondom Corona zal dat erg moeilijk worden; vandaar dat wij met deze extra schriftelijke reactie u in
ieder geval in de gelegenheid willen stellen onze zienswijze en bemerkingen optimaal in uw
overwegingen en besluitvorming te betrekken en mee te wegen.
Met sportieve en vriendelijke groet,
Bestuur VV Walram

John Pisters,
Voorzitter.

Roger Huntjens,
Secretaris.
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