Heerhugowaard, 3 april 2019

Geachte Heer Mulder, beste Luke,
Wij hebben kennisgenomen van hetgeen u in uw raadsinformatiebrief d.d. 13 maart 2019
(kenmerk Bij 19-182) hebt geschreven en die wij voor alle volledigheid als bijlage hebben
bijgevoegd.

U noemt in uw brief twee gronden voor het besluit, te weten de gebruikersovereenkomst en
de bestuurlijke uitgangspunten ten aanzien van het sportbeleid.
Beide gronden zijn onzes inziens ongeldig.
• De gebruikersovereenkomst waar u over spreekt is in redelijkheid niet opzegbaar.
• In uw sportbeleid spreekt u letterlijk uit: "Sportclubs voor wie dit mogelijk is, delen
hun complex met elkaar", precies wat wij met SiU doen.
Daarnaast spreekt u van onderhuur, gesprekken die hebben plaatsgevonden om tot een
minnelijke oplossing te komen en claimt u dat wij als vereniging ons verrijken met
gemeenschapsgeld.
Van al deze zaken is geen sprake. Wij onderverhuren niet, wij hebben nimmer met een
vertegenwoordiger van de gemeente een gesprek gehad over een minnelijke oplossing en
uw claim over verrijking ten koste van gemeenschapsgeld, werpen wij verre van ons.

Vanuit deze veronderstellingen, die naar onze mening pertinent onjuist zijn, komt u tot een
probleemstelling die luidt dat u een eind wil maken aan een illegale situatie.
In werkelijkheid is er op geen enkele manier sprake van een illegale situatie. Samen met SiU
benutten wij de hal conform het bestemmingsplan, er bestaat nergens een overeenkomst
die dit verbiedt en wij geven op deze manier op een juiste manier invulling aan het beleid
van de gemeente voor breedtesport.

Aangezien de huidige situatie voor alle direct betrokkenen een uitstekende invulling van hun
sportdoelen garandeert, zullen wij de bestaande situatie continueren en wijzen we de
opties, zoals verwoord in uw schrijven, van de hand.
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Hoewel wij uw standpunt niet begrijpen en uw argumenten afwijzen, hebben wij nagedacht
over enkele alternatieven. Dit is echter nagenoeg ondoenlijk, omdat wij uw agenda in deze
in het geheel niet kennen, noch uw argumenten.
Om uw achterliggende redenen te leren kennen, hebben wij u op 21 maart jl. het verzoek
gedaan om ons het besluit waarnaar u verwijst te doen toekomen inclusief de onderliggende
stukken en documenten. U hebt hier tot nu toe geen enkele reactie op gegeven. Nogmaals,
indien u dit weigert of negeert, zullen wij op 15 april aanstaande een officieel WOB-verzoek
indienen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver wilt laten komen.

Uiteraard zijn wij bereid om samen met SiU en de gemeente het gesprek aan te gaan. Wij
horen dan graag van u welke bezwaren u hebt tegen de huidige situatie en zullen in goed
overleg kijken hoe verder te gaan. Het is voor ons wel belangrijk dat het genomen besluit,
waarover u in bovenvermelde raadsinformatiebrief de gemeenteraad informeert, dan
vernietigd is.

We gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van tennisvereniging Heerhugowaard.

G.A. Klaver
(voorzitter)
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G. Draaistra
(secretaris)
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