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Het college heeft kennis genomen van het raadsonderzoek SMVC Fair Play, dat op 20 april is
gepresenteerd. In deze bestuurlijke reactie willen wij reageren op het onderzoeksrapport. In deze
bestuurlijke reactie leest u allereerst onze algemene reactie op dit rapport. Vervolgens reageren wij
op de vier aanbevelingen van het onderzoek.
Algemene reactie
Wij willen Twynstra Gudde en de begeleidingsgroep bedanken voor het zorgvuldige onderzoek dat zij
hebben uitgevoerd naar de gebeurtenissen rondom Fair Play tussen 2005 en 2013. Wat het college
betreft heeft het onderzoek een gedegen rapport opgeleverd, waarin de gebeurtenissen die tussen
2005 en 2013 hebben plaatsgevonden op een duidelijke en overzichtelijke wijze op een rij zijn gezet.
We willen dit onderzoeksrapport aangrijpen om een streep te zetten onder de gebeurtenissen die in
het verleden hebben plaatsgevonden. Het onderzoek moest bijdragen aan het normaliseren en voor
de toekomst verbeteren van de relatie tussen de gemeente en sportvereniging SMVC Fair Play.
Hoewel we de gebeurtenissen uit het verleden niet kunnen terugdraaien, is het wel van belang te
erkennen dat er zaken niet goed zijn gelopen en dat er fouten zijn gemaakt. Het onderzoeksrapport
laat zien dat het college niet altijd juist heeft gehandeld rondom Fair Play in de periode 2005 – 2013.
Er zijn fouten gemaakt in de richting van Fair Play, maar ook richting de gemeenteraad. Deze fouten
zijn gemaakt toen de gemeenteraad is gemeld dat Fair Play akkoord was met het afzien van de
terugkeer naar Terweijde, terwijl dit niet is gemeld in de brief aan Fair Play. Daarnaast laat het
rapport zien dat bepaalde afspraken nooit schriftelijk zijn vastgelegd, waardoor hier later
onduidelijkheid over ontstond. Voor deze fouten bieden wij onze excuses aan.
Wij hopen dat de excuses vanuit ons college helpen om de zaken die in het verleden zijn gebeurd
achter ons te laten en de blikken weer vooruit te richten, zowel vanuit het college, als bij Fair Play en
de gemeenteraad. Hiervoor is het van belang dat wij aan de slag gaan met de aanbevelingen die
voorkomen uit het onderzoek.

Reactie op de aanbevelingen
Het raadsonderzoek SMVC Fair Play leidt tot vier aanbevelingen. Ons college neemt deze vier
aanbevelingen over. Hiermee willen wij lessen trekken uit het procesverloop zoals dat in het
onderzoeksrapport wordt geschetst. Hieronder geven wij een nadere reactie per aanbeveling hoe we
hier uitvoering aan willen geven.
Aanbeveling 1: Zorg voor duidelijke verslaglegging van en communicatie over de voorwaarden van
verhuizingen en andersoortige afspraken met (sport)verenigingen
Wij vinden het vanzelfsprekend om deze aanbeveling over te nemen. Om achteraf verantwoording af
te kunnen leggen over de gang van zaken, is het van belang dat duidelijke verslaglegging plaatsvindt
en dat de communicatie tussen gemeente en sportverenigingen goed wordt vastgelegd. Wij
constateren hierbij dat het van belang is dat belangrijke afspraken niet enkel mondeling worden
gemaakt, maar dat deze worden vastgelegd in een brief of een collegebesluit, zeker als het om
financiële afspraken gaat. Hiermee wordt voorkomen dat er interpretatieverschillen van mondelinge
afspraken ontstaan. Tegelijkertijd vinden wij het ook van belang dat niet alle contact tussen de
gemeente en sportverenigingen wordt geformaliseerd. Als ieder gesprek tussen de gemeente en een
sportvereniging schriftelijk bevestigd moet worden, leidt dit tot een grote bureaucratische last, niet
alleen voor de gemeente, maar ook voor de verenigingen. Wij vinden het dan ook van belang om de
goede balans te vinden, waarin de schriftelijke last niet te hoog wordt, maar belangrijke afspraken
wel altijd schriftelijk worden vastgelegd. Overigens geldt dit wat het college betreft breder dan alleen
voor de samenwerking met (sport)verenigingen.
Aanbeveling 2: Maak inzichtelijk wat de beleidsmatige keuzes ten aanzien van de
sportaccommodaties betekenen voor de verenigingen in Culemborg
Op dit moment speelt de vraag hoe we om moeten gaan met het toewijzen en verdelen van de
beschikbare voetbalveldcapaciteit van onze buitensportaccommodaties. Ons huidige beleidskader
hiervoor is ‘actief sportbeheer’. Dat betekent dat iedere Culemborgse sportvereniging (en
Culemborger) een aanvraag kan doen voor het gebruik van een buitensportaccommodatie. Vanuit
het verleden is het zo dat de buitensportaccommodaties hoofdzakelijk gebruikt worden door één
vereniging (een vaste gebruiker) en dat de vaste gebruiker eigendommen en belangen heeft
opgebouwd op het betreffende sportpark (waaronder een kantine en een tribune en sponsorborden
rondom de velden) en een rol speelt in het beheer van het park.
Wij bereiden momenteel besluitvorming voor over dit onderwerp waarbij de beleidsmatige keuzes
ten aanzien van de buitensportaccommodaties voor de komende jaren (inzichtelijk) worden
gemaakt. Over het concrete verzoek van SMVC Fair Play tot medegebruik van een voetbalveld, treedt
het college in overleg met de beide Culemborgse voetbalverenigingen en SMVC Fair Play om de
mogelijkheden van medegebruik van de voetbalvelden te bespreken op de twee Culemborgse
voetbalcomplexen. De raad zal hier later over worden geïnformeerd.
Aanbeveling 3: Doorbreek als bestuur tijdig een impasse om te voorkomen dat deze te lang blijft
doormodderen
Deze aanbeveling raakt de cultuur binnen onze gemeente en stad. We vinden het moeilijk om “nee”
te zeggen tegen een verzoek en blijven graag zoeken naar oplossingen om een verzoek toch mogelijk
te maken. We zien deze cultuur soms bij het gemeentebestuur, maar ook maatschappelijk in de
Gemeente Culemborg
Ridderstraat 250

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Tel 0345 477 700
Fax 0345 477 950

Info@culemborg.nl
www.culemborg.nl

Culemborgse samenleving. Dit heeft uiteraard positieve kanten, omdat er altijd naar oplossingen
wordt gezocht om te proberen er gezamenlijk als gemeente en verenigingen uit te komen.
Tegelijkertijd heeft deze cultuur als negatieve kant dat er lange tijd onzekerheid kan blijven bestaan
als een oplossing niet direct voor de hand ligt. Het onderzoek laat zien dat dit het geval was bij Fair
Play, maar ook bij actuele dossiers zien wij dat dit soms nog het geval is. Ons college neemt deze
aanbeveling dan ook ter harte. In sommige gevallen is het noodzakelijk om, op basis van goede
argumenten, nee te zeggen tegen een verzoek uit de stad of een samenwerking te beëindigen. Hier
zullen wij als college dan ook op toezien.
Aanbeveling 4: Controleer de administratie wat betreft actualiteit en volledigheid
Aanbeveling 4 hangt nauw samen met aanbeveling 1. Beide aanbevelingen gaan over het belang van
het nauwkeurig vastleggen van afspraken tussen sportverenigingen en de gemeente en documenten
die hiermee samenhangen. Dit onderschrijven wij. We zullen een check doen op afspraken met
verenigingen en andere gebruikers van gemeentelijke accommodaties die nu nog actueel zijn en
ervoor zorgdragen dat het contractmanagement en de procedures op orde zijn. Wij zullen erop
toezien dat afspraken over vergoedingen en huurpenningen zorgvuldiger worden vastgelegd, zodat
in de administratie actuele en complete informatie terug te vinden is.
Slot
Hierboven hebben wij aangegeven op welke manier ons college uitvoering wil geven aan de
aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek naar de gang van zaken rondom Fair Play.
Uiteraard gaan wij allereerst graag in gesprek met de gemeenteraad over het onderzoek en de
aanbevelingen die hieruit voortkomen. Wij stellen voor om deze bestuurlijke reactie op het rapport
bij dat gesprek te betrekken.
Naast een gesprek met de gemeenteraad, zullen wij ook in gesprek gaan met het bestuur van Fair
Play over de uitkomsten van het onderzoek en de conclusies die we hieraan hebben verbonden. Dit
gesprek zal plaatsvinden na de behandeling van het rapport in de gemeenteraad. We hebben het
bestuur van Fair Play al wel telefonisch en per brief op de hoogte gebracht van onze reactie.
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