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Onderwerp: Re: Vragen over aanmelding inspreken bij stadsronde Sport op 29 juni 2020 per email 
door Samenwerkende Maastrichtse hockey en voetbalverenigingen 

 

 

Onze aanmelding met schriftelijke deelname aan de Stadsronde op 29 juni 2020 van het 

onderdeel bezuinigingen Sport heeft uw Griffie al van ons ontvangen. 

In de bijlage staat onze schriftelijke inbreng. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw advies en inzet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

namens de Samenwerkende Maastrichtse hockey en voetbalverenigingen 
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Stadsronde 29 juni 2020 agendapunt Sport, bezuinigingen buitensportaccommodaties 

Ingebracht door de Samenwerkende Maastrichtse hockey en voetbalverenigingen op 23 juni 2020. 

Aan de voorzitter, de raadsleden, de burgerraadsleden en belangstellenden 

van Stadsronde Gemeente Maastricht op 29 juni 2020, agendapunt Sport. 

Samenwerking tussen de besturen van de Maastrichtse hockey en voetbalverenigingen bestaat al 

jaren. Wij vertegenwoordigen ruim 6.000 actieve sportleden. Met supporters, familieleden en 

vrijwilligers verbinden wij zelfs een veelvoud van 6.000 inwoners. 

Wij zijn als samenwerkende Maastrichtse hockey en voetbalverenigingen zeer bezorgd over de 

gemeentelijke bezuinigingsvoorstellen op de buitensportaccommodaties.  

Om een correcte interpretatie voor ogen te krijgen van de bezuinigingsvoorstellen op de 

buitensporttarieven (maatregel 8-8 op pagina 136) en het dwingend uitvoering geven aan het 

spreidingsbeleid (maatregel 8-6 op pagina 135) hebben wij op 14 mei 2020 vragen gesteld aan de 

Wethouder Sport. 

Op 11 juni 2020 hebben wij van de Wethouder Sport antwoorden ontvangen. 

Zowel de vragen als de antwoorden zijn via de map ingekomen stukken van het raadsysteem te 

raadplegen.  Wij zijn na de incomplete antwoorden nog ongeruster geworden.  

Want als deze voorgestelde bezuinigingen ongewijzigd en integraal uitgevoerd worden, zal dit een 

grote negatieve  impact hebben op de buitensport in Maastricht. 

De financiële, organisatorische en maatschappelijke gevolgen zijn veel te groot voor onze 

verenigingen.  

1. Huurverhogingen = “Penny wise, Pound foolish”.

Ter memorie : Eind 2017 is door de gemeenteraad besloten dat via de Tarievennota Sport de huren 

van de buitensportaccommodaties met een inloop vanaf 2018 verdubbelen en dat dit verhoogde 

tarief voor een periode van 5 jaren (tot en met 2025) ongewijzigd blijft, met uitzondering van een 

verhoging als gevolg van de jaarlijkse indexering. In seizoen 2020-2021 wordt de laatste tranche van 

de huurverhogingen op basis van deze Tarievennota Sport toegepast.  

In het voorliggende bezuinigingsvoorstel van de huurverhoging wordt over dit vrij recente 

raadsbesluit met geen enkel woord meer gerept. Wel wordt nu voorgesteld om de huren van de 

accommodaties nogmaals te verdubbelen. 

Dit betekent voor onze 14 verenigingen ten opzichte van 2019 een huurverhoging van 400% . 

Bijvoorbeeld : voetbalvereniging Scharn gaat dan van € 16.000 naar € 52.000 per seizoen en betaalt 

in de vaste periode van de eerder vastgestelde Tarievennota tussen 2019 en 2025 bij een 

onverhoopte acceptatie door de gemeenteraad van deze bezuinigingen liefst € 131.000 meer, nog 

zonder de indexeringen. 

De Maastrichtse Hockey Club zal bij acceptatie van deze voorgestelde bezuinigingen geconfronteerd 

worden met  ruim € 60.000 huurverhoging per jaar plus de gebruikelijke cumulatieve indexering. 

De omvangrijke nadelen van het Sociaal Domein worden in dit bezuinigingsvoorstel deels 

afgewenteld op Sport, waarbij mogelijk een financiële en zorg tsunami gecreëerd gaat worden. Veel 

minder bewegen en nauwelijks sporten voor en door onze jongens en meisjes, volwassenen en 
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veteranen geven hoogstwaarschijnlijk een toenemende kostenpost bij het Sociaal Domein, zoals 

jeugdzorg, opvang, begeleiding, ouderenzorg en obesitas gezondheidskosten. 

 

Veel verenigingen hebben hun contributies over het seizoen 2020-2021  reeds vastgesteld in hun 

algemene ledenvergaderingen. De Corona crisis betekent voor alle verenigingen in de seizoenen 

2019-2020 en 2020-2021 ook het mislopen van relevante inkomsten. Huurverhogingen bovenop de 

huidige reeds afgesproken huurstijgingen, door de eerder vastgestelde Tarievennota Sport, zullen 

voor onze verenigingen op financieel gebied grote problemen opleveren.  

Al decennia is in Maastricht geïnvesteerd in de binnen- en buitensport. Deze huurverhogingen zullen 

voor de gemeente dan ook forse desinvesteringsverliezen door het uiteindelijk afstoten van 

accommodaties tot gevolg hebben. Bezuinigen door middel van huurverhogingen is dus te relateren 

aan een Brits spreekwoord : “Penny wise, Pound foolish”  en als persiflage op de BREXIT :  

een EXIT voor de Sport in Maastricht. 

 

2. Dwingend spreidingsbeleid = Gedwongen huwelijken van sportverenigingen. 

Het dwingend uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties is een andere 

voorgestelde bezuinigingsmaatregel ten nadele van de buitensport in Maastricht.  

Kennelijk is dit voorstel ontstaan uit het brein van een Maastricht-vreemde anti-sporter : 

-die van mening is dat er overcapaciteit van sportvelden en sportaccommodaties in Maastricht West 

en Maastricht Oost is, terwijl wij als sportclubs het tegendeel ervaren. 

-die tevens 131 teams van 5 voetbalverenigingen (Jekerdal, Leonidas, Daalhof, RKVVL-Polaris en 

SCM) in Maastricht-West wil huisvesten op de huidige 2 sportparken (Jekerdal en West). Volgens ons 

dan ook met ruim onvoldoende aantal velden, kleedgebouwen en parkeergelegenheid. 

-die additioneel op deze 2 sportparken individuele/anders- of niet georganiseerde sporters op deze 

sportparken wenst. Terwijl deze additionele sporters beter terecht kunnen op de huidige 4 tot 5 

sportcomplexen. 

-die stelt dat in Maastricht sprake is van teruglopende ledenaantallen bij de afzonderlijke 

verenigingen. Wij als verenigingen hebben steeds meer leden, sommige clubs hebben zelfs een 

ledenwachtlijst. 

-die de omvangrijke kosten van desinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen bij verplaatsingen van 

verenigingen over het hoofd ziet en niet of nauwelijks gehoord heeft van return on investments. 

-die alweer zeer kostbare onderzoeken wil laten uitvoeren over buitensport(accommodaties). Er zijn 

al talloze onderzoekdossiers beschikbaar. 

-die niet heeft waargenomen dat inmiddels sportcomplex Zuid (voorheen vv De Heeg) en 

sportcomplex Toustruwe (door het samengaan van SCM en RKVVL-Polaris op Sportpark West) 

ontruimd zijn. Waardoor de gewenste bezuinigingen van totaal € 200.000 reeds behaald zijn.  

Twee opgeheven sportparken is volgens pagina 135 van de bezuinigingsvoorstellen een besparing 

van 2 x € 100.000 = € 200.000 exploitatiekosten. 

-die niet wil begrijpen  dat de voetbalverenigingen in Maastricht West wel degelijk samenwerken, 

maar dat er in het dichtbevolkte Maastricht West blijkbaar onvoldoende geschikte plekken voor de 

buitensport zijn, behalve op Belgisch grondgebied.  
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Wij hebben nog een afsluitende cruciale vraag :  

Welke dwingende rol ten aanzien van het spreidingsbeleid heeft het College cq Maastricht Sport cq 

het gemeentelijk apparaat door de Gemeenteraad toebedeeld gekregen, sinds wanneer, met welke 

middelen en met welke verantwoording aan wie, op welke wijze en met welke randvoorwaarden ? 

Oftewel :  

Gemeenteraad zorg er nadrukkelijk voor dat besluitvorming over het (sport)beleid het primaat van 

de raad blijft. 6.000 Maastrichtse sporters plus hun aanhang vertrouwen hierbij op hun 

volksvertegenwoordigers.   

De voorzitters en bestuurders van de samenwerkende Maastrichtse hockey en voetbalverenigingen; 

in random volgorde : 

MHC, Geusselt Sport, IBC ’03, RKSV Leonidas-W, RKASV, RKHSV, RKSV Heer, RKVVL-Polaris,  

SCM, VV Daalhof, Willem 1, VV Scharn en SC Jekerdal 

gaan er van uit dat de gekozen Maastrichtse volksvertegenwoordigers de nu voorliggende 

bezuinigingen op de buitensport  met adequate amendementen en moties zullen ombuigen tot 

aanvaardbare besluitvorming.  

Wij zullen uw raadsfracties actief benaderen om nadere toelichtingen te geven.  

Wij hebben als samenwerkende Maastrichtse hockey en voetbalverenigingen dan ook  grote 

bestuurlijke zorgen : om het voortbestaan van onze 14 verenigingen met ruim 6.000 sportleden. 

Wij vertrouwen op uw wijsheid van handelen. 

Namens de samenwerkende besturen van de Maastrichtse hockey en voetbalverenigingen, 

 Geusselt Sport 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

  IBC ‘03 

Penningmeester  

 RKSV Leonidas-W 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 
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 RKASV 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

 RKHSV 

Voorzitter  

Secretaris 

 

Penningmeester  

 RKSV Heer 

Voorzitter  

 RKVVL-Polaris 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

 

 SCM 

Voorzitter 

Secretaris 

 SC Jekerdal 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

 VV Daalhof 

Voorzitter  

Secretaris  

Penningmeester  
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 VV Scharn 

Voorzitter  

Secretaris  

 Willem I 

Voorzitter  

Vice-voorzitter  

 MHC (Maastrichtse Hockey Club) 

Voorzitter 

Secretaris l 

Penningmeester  




