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Aanbieding rapport Raadsonderzoek SMVC Fair Play

Geachte leden van de Raad,

Hierbij bieden wij u het rapport Raadsonderzoek SMVC Fair Play aan.
Het was aanvankelijk onze bedoeling om het rapport te presenteren in een openbare
bijeenkomst. Vanwege de beperkingen die ons worden opgelegd vanuit de Coronamaatregelen hebben wij gezocht naar een passende oplossing voor het uitbrengen van
het rapport. Wij gaan de pers vanavond in een besloten online perspresentatie
informeren over de aanpak en uitkomsten van het rapport. Voor de verdere vooralsnog
online behandeling van het rapport zijn de volgende data gepland:
11 mei 2020 beeldvormende raad (na FVO) – aanvang 20.30 uur
18 mei 2020 commissievergadering
4 juni 2020 besluitvormende raad.
Aanleiding voor dit onderzoek ligt in het raadsprogramma “Ruimte voor de Stad”.
In opdracht van de raad en het college van B. en W. is een externe partij gevraagd
een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de opheffing van SMVC Fair
Play. De raad heeft de begeleidingscommissie gevraagd het onderzoek naar SMVC
Fair Play procesmatig te begeleiden.
In de raadsvergadering van 17 oktober 2019 heeft u op voorstel van de
begeleidingscommissie de doelen van dit onderzoek vastgesteld alsmede de aanpak van
het onderzoek met de centrale vraag en de deelvragen. De centrale vraag luidde:
“Wat zijn de feiten en omstandigheden die in de relatie tussen de gemeente en voetbalvereniging SMVC Fair Play hebben bijgedragen aan het verdwijnen van voetbalvereniging
SMVC Fair Play als actieve sportvereniging in de periode van 1 januari 2005 tot
31 december 2013?”

Twynstra Gudde heeft in de achterliggende periode dit onderzoek uitgevoerd.
Belangrijk hierbij is te melden dat de feitenverzameling tot stand is gekomen met de
volle inbreng van Fair Play en de gemeentelijke organisatie.
De bevindingen zijn daarna in gesprekken voorgelegd aan de sleutelfiguren om deze te
delen en te bevestigen. Op grond van de bevindingen heeft Twynstra Gudde conclusies
getrokken en aanbevelingen gedaan. Wij willen u hiervoor verwijzen naar het
eindrapport.
Wij danken alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van
dit rapport en dan vooral de geïnterviewde personen zoals vermeld in het rapport.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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