Motie vreemd aan de orde van de dag.
Onderwerp: Ontwikkelingen accommodatie SV Geuldal.

De raad, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020.

Overwegende dat:












Van gemeentewege bij de fusie van Struchter Boys en Wijlre medio 2014, voor wat betreft
de accommodatieontwikkelingen toezeggingen aan de nieuwe vereniging zijn gedaan in de
zin van “bewijs je levensvatbaarheid maar de komende 5 jaar en dan kunnen wij dit verder
oppakken”;
In 2017 een eerste verzoek voor een aanvullend onderzoek en een eerste verkenning voor
een mogelijke nieuwe accommodatie door de sportvereniging SV Geuldal aan het college
van burgemeester en wethouders zowel mondeling als schriftelijk zijn kenbaar gemaakt en
hierop volgend verkennende gesprekken met partijen hebben plaatsgevonden;
Medio september 2019 SV Geuldal, in de commissie Sociaal Domein gebruik gemaakt heeft
van het spreekrecht inzake een uit te voeren inventariserend haalbaarheidsonderzoek naar
één nieuwe accommodatie voor SV Geuldal;
De commissie Sociaal Domein vervolgens positief adviseerde dit onderzoek door het Huis
van de Sport Limburg (HvdSL) te faciliteren en er van gemeentewege werd uitgesproken te
willen participeren in dit proces. Aansluitend werd door het college van B&W opdracht tot
een nader onderzoek aan HvdSL gegeven;
Het betreffende onderzoek na bijna een jaar doorlooptijd, ‘slechts’ heeft geresulteerd in een
“definitieve tussenrapportage” door het HvdSL;
Het voornoemde onderzoek voorzag in 6 processtappen en na besluitvorming door het
college van B&W halverwege het proces (stap 3) is gestaakt;
De gemeenteraad op 10 juli 2020 middels een raadsinformatiebulletin door uw college werd
geïnformeerd dat het onderzoek door het HvdSL middels tussenrapportage is afgerond en
uw college een andere mening is toegedaan en communiceert als dat de uitkomsten van het
betreffende rapport aangeven;
De situatie zodanig vertroebeld is, dat de vereniging op 7 september 2020 op eigen initiatief
een informatieavond voor raad- en commissieleden organiseerde en waarbij geconstateerd
kon worden dat zij hun huiswerk wel hadden gedaan en zowel voor de locatie Wijlré
(Gebiedsvisie Wijlré west) als Schin op Geul (meerdere mogelijkheden van woningbouw),
weliswaar in schetsplannen en met een indicatieve onderbouwing hadden uitgewerkt;

Constateert dat:








Het college van Burgemeester en Wethouders in hun beantwoording op art.32 vragen van
de AB fractie aangeeft de casus SV Geuldal te willen aanhouden tot na de vaststelling van
het een integraal sport- en accommodatiebeleid voorjaar 2021;
Het college voornemens is om vanuit een traject te komen tot een integraal sport- en
accommodatiebeleid en hiervoor een gespecialiseerd bureau een breed onderzoek te laten
uitvoeren naar de toekomstige vitaliteit van voetbal in onze gemeente (en directe
omgeving);
Met het oog op de (tijdelijke) verruiming van de Regionale Woonvisie, nu een
kans/mogelijkheid ligt nader te onderzoeken om de kern Schin op Geul een flinke impuls te
geven met het oog op woningbouw voor diverse doelgroepen;
Het uitvoeren van een quick scan naar de voorstellen en ideeën van SV Geuldal voor
eventuele (her)invulling van beide huidige locaties niet conflicterend, maar complementair
zijn voor een nader uit te werken integraal sport en accommodatiebeleid;

Verzoekt:
De raad kennis te nemen van bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en
draagt het college van Burgemeester en Wethouders op:




Op korte termijn in overleg te gaan met SV Geuldal en de gemeente Gulpen-Wittem
teneinde middels een quick scan de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de huidige en
nieuwe locaties te onderzoeken en te toetsen op haalbaarheid met globale financiële
paragraaf en hiertoe eveneens het noodzakelijke overleg aan te gaan met de diverse
toekomstige stakeholders op en nabij beide sportcomplexen;
De uitkomsten van deze quick scan gecombineerd met het bredere onderzoek naar de
toekomstige vitaliteit van voetbal in onze gemeente (en directe omgeving), integraal
onderdeel te laten uitmaken van het nieuwe sport- en accommodatiebeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Algemeen Belang,
Wim Weerts

Namens de fractie PGP,
Hilde Baai

