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Bijlagen:

Geacht bestuur van voetbalvereniging RVU Meerssen, geachte voorzitter,
Het college wendt zich tot uw bestuur in verband met het navolgende.
1. Aanleiding voor deze brief: uitvoering van accommodatiebeleid 2019
Zoals wellicht bij u bekend heeft de gemeenteraad van Meerssen tijdens de
raadsvergadering van donderdag 26 september 2019 het voorstel
accommodatiebeleid 2019 grotendeels aangenomen.
Ten aanzien van de voetbalaccommodaties is er echter nog geen besluit genomen.
De besluitvorming over de voetbalaccommodaties wordt opnieuw geagendeerd in
een van de volgende raadsvergaderingen.
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In het geval dat wel een goedkeuring volgt van het accommodatiebeleid ten aanzien
van de voetbalaccommodaties, hebben we een juridisch belangrijke deadline
gemist, als we nu niet de overeenkomsten met de voetbalverenigingen opzeggen.
Dit zou betekenen dat de eerstvolgende mogelijkheid om de contracten op juiste
wijze op te zeggen, op 30 september 2020 is.
Vooruitlopend op de raadsvergadering waarin het voorstel wederom wordt
behandeld, worden daarom de huidige huurcontracten met de voetbalverenigingen
door middel van dit schrijven pro forma opgezegd.
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Mocht de raad besluiten niet in te stemmen met het voorstel, dan komt deze pro
forma opzegging te vervallen en blijft het bestaande huurcontract geldig. Wordt het
voorstel wel door de raad aangenomen, dan zal deze pro forma opzegging worden
doorgezet.
2. Wat betekent het nieuwe accommodatiebeleid voor uw vereniging?
In de voorgestane gewijzigde opzet is het herzien en beeindigen van de bestaande
overeenkomsten een belangrijke pijler. Dat brengt met zich dat de gemeente zich
genoodzaakt ziet om de bestaande overeenkomst met uw vereniging op te zeggen.
Zoals eerder met uw bestuur is besproken, brengen de wijzigingen in het nieuwe
accommodatiebeleid met zich dat de bekostiging van de accommodaties van uw
vereniging beeindigd zal worden. Over de invulling en planning van het stopzetten
van uw verenigingsactiviteiten zal nog nader overleg gevoerd moeten worden.
3. Formele opzegging en aanzegging
U dient de hiernavolgende tekst in het licht van het gestelde in punt 1, tekst te
lezen.
Op grond van artikel 2 van de overeenkomst die sinds 1993 tussen de gemeente
Meerssen en uw vereniging van kracht is, geldt een opzegtermijn van 3 maanden
tegen het einde van ieder jaar.
Hierbij zegt de gemeente de overeenkomst met voetvalvereniging Rothem Vooruit
(R.V.U.) formeel op tegen 1 januari 2020. Voor zover nodig zegt de gemeente
tevens per 1 januari 2020 de ontruiming van het complex aan.
4. Hebt u vragen?
De gemeente Meerssen heeft voor de invoering van het gewijzigde
accommodatiebeleid een gemeentelijke projectleider aangesteld. Dat is de heer
Paul Speetjens. Hij is bereikbaar per e-mail: paul.speetiensmeerssen.nl.
U kunt bij hem terecht met uw eventuele vragen over deze brief, het
accommodatiebeleid, de planning en overige zaken die voor u als vereniging in
verband met het accommodatiebeleid van belang zijn.
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Daarnaast ontvangt u namens de portefeuillehouder, de heer J. Gulikers op korte
term ijn een uitnodiging voor een gesprek. In dat gesprek zal de inhoud van deze
brief aan u worden toegelicht, de gezamenlijk te nemen stappen en de planning
daarvan aan de orde komen.

ter en Wethouders van Meerssen
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