
Mevrouw M. Schreurs 
Alhier

Heerlen, 18 oktober 2022

 

Onderwerp

Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte mevrouw Schreurs,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 29 september inzake “Vragen over de criteria 
die zijn gehanteerd bij het toebedelen van ruimte (roostering) van sporthal in de 
Biessen” delen wij u het volgende mede.

Vraag 1
Hoe is het rooster tot stand gekomen? Hoe is het gecommuniceerd klopt het dat de 
vereniging die moest wijken later bericht kreeg (de anderen wisten al eerder af van 
hun plekje)

Antwoord
Voor de toewijzing van uren voor het gebruik van de gemeentelijke binnensport-
accommodaties (gymzalen, sportzalen en sporthallen) heeft de gemeente, in 
overleg met de Sportraad, een nieuw Stroomschema Toewijzingscriteria 
Gebruiksuren Binnensportaccommodaties (zie bijlage) opgesteld. Dit stroomschema 
geldt voor alle binnensportaccommodaties en alle betrokken gebruikers zijn over dit 
nieuwe stroomschema geïnformeerd. De gemeente beslist mede op basis van de 
aangeleverde informatie per vereniging over de inroostering van uren aan de hand 
van het stroomschema. Het moment van informeren kan hierdoor per vereniging 
verschillen.

Vraag 2
De sportraad, die de criteria op heeft gesteld, wie zitten hierin? Klopt het dat 
iemand van korfbalvereniging Mariarade hierin zit, die een belang heeft met name 
in de wintermaanden om gebruik te maken van in de Biessen

Antwoord
De Sportraad heeft de criteria niet opgesteld, dat heeft de gemeente gedaan. De 
Sportraad is wel om advies gevraagd voor criteria die gelden voor alle 
gemeentelijke binnensportaccommodaties (dus niet alleen voor sporthal In de 
Biessen). De Sportraad bestaat uit vertegenwoordigers uit sectoren die een grote 
affiniteit hebben met sport en sportstimulering in Heerlen. Meer informatie over de 
Sportraad waaronder de leden, zie: 
https://sportinheerlen.nl/allesoversport/sportplatform-heerlen
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Vraag 3
Benadelen de criteria de kleine verenigingen?

Antwoord
Nee, de grootte van een vereniging is geen criterium. Het optimaal gebruik maken 
van de accommodatie is wel een criterium.

Vraag 4
Hoe volgt de gemeente die verantwoordelijk is voor het rooster dat alle vierkante 
meters ook daadwerkelijk worden gebruikt?

Antwoord
Medewerkers van de gemeente, met name de beheerders, houden toezicht op de 
activiteiten in een sporthal.

Vraag 5
Is het waar dat beloofd is om nieuwe matten te financieren als de vereniging bv 
taekwondo gaat verhuizen naar de Vlieger?

Antwoord
We hebben ten behoeve van taekwondo toegezegd om de gymzaal bij De Vlieger te 
voorzien van de benodigde matten. 

Vraag 6
Wij begrijpen dat er criteria moeten zijn en dat het rooster momenteel in werking is 
getreden, maar is de wethouder bereid het rooster na een half jaar te evalueren om 
te bezien of de criteria wel eerlijk werken? En de criteria eventueel bij te stellen?

Antwoord
Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt het vastgestelde rooster gedurende 
het seizoen 2022-2023 niet aangepast teneinde de interne jaarplanning van 
gebruikers niet te verstoren. Voorafgaande aan de planning voor het volgende 
seizoen 2023-2024 worden de ervaringen met de nieuwe Toewijzingscriteria 
Gebruiksuren Binnensportaccommodaties geëvalueerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i., de burgemeester,
L. Schouterden drs. R. Wever


