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Aan de dames en heren, 

leden van de gemeenteraad 

ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

Intrekken bezuinigingsmaatregel dwingend 

uitvoering geven aan het spreidingsbeleid 

buitensportaccommodaties. 

 24 juni 2020 

Verzonden: 24-06-2020 

 --  

BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  

K (Karin) Munnichs  043 350 3138  2020.17429  

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

Karin.Munnichs@maastricht.nl  043 - 350 4141  --  
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Een van de maatregelen die is op genomen in het bezuinigingspakket dat is opgesteld om de 
tekorten op de gemeentelijk begroting te kunnen opvangen, is een nader onderzoek naar het 
‘dwingend uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensport’. Het college heeft een eerste 
globale verkenning laten uitvoeren naar de haalbaarheid hiervan. Uit deze verkenning blijkt dat door 
de hoge investeringskosten (die nodig zijn om de sportparken Wolder en Daalhof te verplaatsen) pas 
na minimaal 20 jaar een mogelijke bezuiniging behaald kan worden. Het behouden van de huidige 
sportaccommodaties is daarom financieel gezien de meest haalbare keuze.  
 
Het college heeft gezien bovenstaande op 23 juni 2020 besloten: 
 

1. Continuering van de sportparken Daalhof en Wolder waarbij de erfpachten bij afloop worden 
verlengd voor een periode van 20 jaar om de verenigingen de kans te geven zelf te 
investeren in hun kleed-clubgebouwen. 

2. De kosten voor het continueren van sportparken Daalhof en Wolder te dekken uit het regulier 
budget buitensport van Maastricht Sport. 

3. De bezuiningsmaatregel ‘dwingend uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensport’ in 
te trekken. 

 
Het in gang gezette traject rond de verhuizing van SCM naar Sportpark West waar zij samen met 
RKVVL Polaris de SSA West United gaan vormen is daarmee voor nu de afronding van het 
spreidingsbeleid buitensportaccommodaties. 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
Bert Jongen, 
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport 


