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: MSR visie m.b.t de stand van zaken ontwikkeling
binnensportaccommodaties in Maassluis

Geachte heer Van der Wees, beste Gerard,
De Sportraad is teleurgesteld over de stroperige besluitvorming rond de
binnensportaccommodaties in het algemeen en de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan in
het bijzonder. Wij hebben het gevoel dat de betreffende sportclubs, onderwijsorganisatie
Lentiz en de MSR aan het lijntje gehouden worden.
De MSR heeft in het reguliere overleg van 26 november 2018 uitgebreid uitleg gekregen
hoe de zaak m.b.t. sportzaal Sportlaan en sportzaal Haydnlaan ervoor stond. Letterlijk
zei u toen dat de financiën voor zowel de Sportlaan als de Haydnlaan veilig gesteld waren
in de gemeentebegroting. En dat er in januari een voorstel naar het College zou gaan.
In de gehouden commissievergadering van 4 december werd toegezegd dat er in het 1e
kwartaal 2019 een raadsvoorstel zou komen. Zie ook de update van november 2018 bij
de motie In Rapporten kun je niet Sporten.
U heeft op 21 januari in het reguliere overleg medegedeeld dat er alleen nog een exacte
plaatsbepaling nodig was en dat niet meer in januari maar in maart een raadsvoorstel
gepresenteerd zou worden.
Het heeft de MSR dan ook verbaasd dat in het overleg van 6 mei gesteld wordt dat er
steeds aanpassingen plaatsvinden op verzoek van Green Eagles en Lentiz en dat
daardoor de kosten hoger uitvallen. Die aanpassingen waren echter vorig jaar al bekend.
Er heeft trouwens in 2019 met de school en de sportvereniging geen overleg meer
plaatsgevonden over wijzigingen.
Ook wekte het bij de MSR verbazing op dat u in mei stelde dat de financiën in de
kadernota geborgd moeten worden. Ze waren al veilig gesteld in de begroting van
november 2018.
Het lijkt er op dat de wijzigingen van bijna 1 jaar geleden gebruikt worden als reden
waarom het raadsvoorstel er nog steeds niet is.
De MSR is van mening dat een plan dat in 2013 is ingezet, de bouw van een sportzaal
aan de Sportlaan, nu op korte termijn moet worden uitgevoerd. Verder uitstel kan niet
meer aan de orde zijn. Sportend Maassluis heeft recht op goede accommodaties. De
eerste stap daarin is dat u op korte termijn met een voorstel naar de raad gaat en de
plannen voorlegt.
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Ook over de ontwikkelingen bij de Haydnlaan maakt de MSR zich grote zorgen. De
uitvoering van dit plan, de bouw van een nieuwe sportzaal, lijkt vanwege financiële
problemen op de lange baan te worden geschoven. Echter: er zijn richting GV Maassluis
in een aantal gesprekken verwachtingen gewekt. Sterker nog: GV Maassluis heeft 6
weken geleden de plannen, die zij i.o.m. u gemaakt heeft, gepresenteerd en zij wachten
nu op een vervolgstap van de gemeente.
Wij zien graag per omgaande een positieve reactie tegemoet,
Met vriendelijke groet,
Voorzitter MSR,
Huib Blokland
Bijlagen: motie van nov 2016 met updates
verslag overleg DB MSR en wethouder van 26 november 2018
verslag overleg DB MSR en wethouder van 21 januari 2019
Concept verslag overleg DB MSR en wethouder van 6 mei 2019
Cc gemeenteraadsleden, Green Eagles en Lentiz

N.B. Dit advies is ook naar de Griffier gestuurd met het verzoek de brief door te sturen
naar de leden van de Gemeenteraad.
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