
 

1 
 

 
Nota in verband met bezwaarschrift TC Rodhe tegen weigering subsidie renovatie tennisbanen 
 
 
We tekenen op uit een besluit van het College.  
Onderwerp: Toekenning bijdrage renovatie tennisbaan 
 
Uw aanvraag is getoetst en beoordeeld conform de richtlijnen die zijn vastgelegd in de 
accommodatienota gemeente Venray 2011 /2015. Hieruit bleek dat “filter 1” (toets inhoudelijke 
beleidsdoelen) en “filter 2” (toets haalbaarheid accommodatievraagstuk) positief zijn. 
 
Hierbij kan ik u dan ook mededelen dat uw aanvraag tot renovatie van de tennisbanen akkoord is. 
De financiële bijdrage door de gemeente Venray is als volgt bepaald: 
Conform accommodatiebeleid 2/3 deel gemeente. 
 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray. 
 
 
Met dit besluit heeft de gemeente Venray uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad van 
Venray vastgestelde beleidsnota’s van december 2008 en maart 2010. De kaders en uitgangspunten 
zijn vastgelegd in de Accommodatienota gemeente Venray 2011-2015, Venray 4 november 2010. 
 
Hiermee wordt stellig en overtuigend weerlegd dat de aanvraag, zoals door de gemeente als 
belangrijkst argument ingebracht, niet past binnen het beleid van onze gemeente. 
De aanvraag voor renovatie van tennisbanen bleek te voldoen aan het beleid van de gemeente. 
Toets inhoudelijke beleidsdoelen bleek positief. 
 
Nu dat voor de ene (tennis) vereniging zo blijkt te zijn kan dat voor de ander niet anders zijn. 
De omstandigheden, voorwaarden en raadsbesluiten die daaraan ten grondslag liggen zijn na dat 
positieve besluit niet gewijzigd.  
De accommodatienota waaraan dit positieve besluit is ontleend is, ook al ontkende de gemeente dat 
eerder, is -en dat wordt door verweerder nu ook erkent-, nooit ingetrokken en dus nog geldend 
beleid.  
Alle andere ten tonele gevoerde besluiten, notities en verordeningen doen niet ter zake. 
Deze worden slechts opgevoerd om ten onrechte te motiveren waarom de aanvraag daar niet onder 
valt en op basis daarvan geen subsidie toegekend kan worden. 
 
Het geeft niet aan waaraan de aanvraag niet voldoet, dat kunnen nog zoveel niet relevante zaken 
zijn, van belang is of een aanvraag voldoet aan de spelregels waarop de aanvraag is gebaseerd en de 
voorwaarden die aan de aanvraag gesteld kunnen worden.  
   
Met betrekking tot tennisverenigingen speelt het volgende een rol. 
Tot 2007 werd tennisport door de gemeente Venray beschouwd als een elitesport. Dat was de reden 
dat er, volgens zegge van de gemeente Venray in die tijd, niet bijgedragen werd aan accommodaties 
(onderhoud, renovatie en nieuwbouw). 
Dat was feitelijk toen al onjuist is eerst later gebleken en TC Rodhe is destijds al ten onrechte, op 
grond van het gelijkheidsbeginsel, een gemeentelijke bijdrage onthouden. Immers een aantal 
tennisverenigingen zijn wel degelijk ook voor 2007 door de gemeente financieel of op andere wijze 
ondersteund. 
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In ieder geval is in 2008 en 2010 met de Accommodatienota 2011-2015 dit standpunt door de 
gemeente losgelaten en is tennisport, gelijk aan voetbal, hockey en korfbal, gekwalificeerd als 
breedtesport en daarmee werd gelijke behandeling gerealiseerd en vastgelegd. 
Dit is voor de totstandkoming van de Accommodatienota nadrukkelijk aan de orde geweest. 
Drie leden van tennisverenigingen, waaronder een nog zittend en aanwezig bestuurder van 
Tennispark TC Rodhe, waren lid van de klankbord/werkgroep “Vastgoed als instrument voor 
maatschappelijk beleid”. 
Het is niet voor niets dat tennisparken en tennisverenigingen diverse malen afzonderlijk als categorie 
of anderszins naast sportparken en andere buitensportaccommodaties zijn genoemd. 
 
Als tennisverenigingen een (negatieve) uitzonderingspositie hadden ingenomen dan zou dat stellig in 
de zeer uitgebreide accommodatienota en de raadsbesluiten hebben gestaan. Het tegenovergestelde 
is waar. 
Dat het college de benoeming van tennisparken in de nota nu afdoet als “een illustratief voorbeeld” 
is dus een farce. 
 
Het verweerschrift 
 
1.Uit artikel 1 van de grondwet zelf volgt niet dat er subsidie wordt verleend aan tennisclubs in het 
kader van clubhuizen of tennisbanen. 
2.Uit het collegebesluit van 5 december 2014 zelf volgt niet dat er subsidie wordt verleend aan 
tennisclubs in het kader van clubhuizen of tennisbanen. 
3.Uit het Besluit nadere regels subsidieverstrekking (BNRS) zelf volgt niet dat er subsidie wordt 
verleend aan tennisclubs in het kader van clubhuizen of tennisbanen. 
4.Uit de Donald Duck, uitgave december 2017 zelf volgt niet dat er subsidie wordt verleend aan 
tennisclubs in het kader van clubhuizen of tennisbanen. 
 
Alle 4 hiervoor genoemde zaken hebben niets met de aanvraag subsidie bijdrage renovatie 
tennisbanen van doen. Toch doet het college voorkomen dat het BNRS en het daaruit voortvloeiende 
en genoemde projectplan “Venray beweegt” het toetsingskader vormt voor de beoordeling van 
subsidieaanvragen op het gebied van sport. In dit geval renovatiekosten voor een accommodatie. 
 
Het strooit hiermee bewust, door ons beoordeelt als poging tot misleiding, zand in de ogen van 
bezwaarmaker en de behandelaars van het bezwaarschrift. Dat is het college kwalijk te nemen omdat 
zij zich in dit dossier eerder schuldig heeft gemaakt aan verdraaiing van de feiten en het telkens 
veranderen van argumentatie. 
 
Uitleg BNRS (Besluit nadere regels subsidieverstrekking): 

1. Vastgesteld op 4 december 2017, Inwerkingtreding 1 januari 2018. 
Ingangsdatum na indiening verzoek tot subsidie. 

2. De verordening is bedoeld voor: 
a. Incidentele activiteiten met een incidenteel of eenmalig karakter met een maximum 

subsidiebedrag van € 1.000,00. 
b. Periodieke subsidie in de vorm van een periodieke aanspraak voor voortdurende 

periodieke activiteiten die zich uitstrekken over meerdere jaren, aan te vragen voor 
telkens een periode van 4 jaren. 
Uit Hoofstuk 3 uit BNRS, 3.2 en 3.7 
Normen periodieke subsidie, er is een plafond, subsidiebedrag € 9,00 per jeugdlid per 
jaar. 
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Dit besluit en het projectplan hebben niets van doen met bijdrage en subsidies voor accommodaties. 
Het regelt de subsidie voor verenigingen op basis van het aantal jeugdleden ter ondersteuning van 
deze verenigingen in de verwezenlijking van haar maatschappelijke doelen. 
Elke vereniging of organisatie ontvangt deze bijdrage, zo ook tennisverenigingen, zo ook TC Rodhe. 
 
Ook de nota “Kunstgras sportvelden” is voor deze aanvraag niet van belang. Er is dan ook terecht 
geen beroep op gedaan. 
Het college doet voorkomen alsof een afwijzing op basis van deze nota gerechtvaardigd is. Het 
argument is niet eerder gewisseld geweest. 
Het is onjuist te veronderstellen en het is geenszins duidelijk dat het de intentie van de gemeente nu 
en voor de toekomst is dat de tennisverenigingen alle baansoorten zelf aanleggen. 
De nota kunstgras is daar nimmer voor bedoeld geweest en vrijwaart de gemeente stellig niet om 
verzoeken voor bijdragen aan deze nota te toetsen in plaats van aan de accommodatienota. 
 
Gelijkheidsbeginsel, discriminatie 
 
Het is feitelijk onjuist om te stellen dat het college de tennisport nog niet als breedtesport ziet en dat 
dit beleid wellicht aan herijking toe is en dat dat nog niet is gebeurd. 
 
De kunstgrasnota is niet van toepassing, er is dan ook geen sprake van een andere of onvergelijkbare 
situatie t.o.v. TC Leunen.  
 
In de accommodatienota wordt geen uitzonderingspositie benoemd. Alle verenigingen, inclusief 
tennisverenigingen kunnen daarop een beroep doen. Voor alle verenigingen geldt hetzelfde beleid. 
Het college stelt ten onrechte dat dit geen tennisverenigingen zijn. 
Op 4 oktober 2012 is aan Tennisvereniging Leunen een subsidie toegekend voor de renovatie van 
haar banen.  
 
Venray, 4 oktober 2012 
 
Onderwerp: Toekenning bijdrage renovatie tennisbaan 
 
Uw aanvraag is getoetst en beoordeeld conform de richtlijnen die zijn vastgelegd in de 
accommodatienota gemeente Venray 2011 /2015. Hieruit bleek dat “filter 1” (toets inhoudelijke 
beleidsdoelen) en “filter 2” (toets haalbaarheid accommodatievraagstuk) positief zijn. 
 
Hierbij kan ik u dan ook mededelen dat uw aanvraag tot renovatie van de tennisbanen akkoord is. 
De financiële bijdrage door de gemeente Venray is als volgt bepaald: 
Conform accommodatiebeleid 2/3 deel gemeente. 
 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray. 
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Motie begroting d.d. 6 november 2018 
Onderwerp tennisclubs 
 
Door het college omarmt aan aangegeven deze te zullen uitvoeren. 
 
De motie bevestigd de stellingen die eerder zijn ingenomen en o.a. zijn neergelegd in de 
Accommodatienota 201-2015 
 

-Tennis een hedendaagse breedtesport is, bijvoorbeeld gelijk aan voetbal, korfbal, tafeltennis 
en hockey. 

  -Sport en beweging een speerpunt is van gemeentelijk beleid. 
 -Het wenselijk is dat onze sportaccommodaties in goede staat zijn. 
 
 
Conclusie 
 
Na 2007 blijkt uit geen enkel document, raadsbesluit, notitie of wat dan ook dat tennisverenigingen 
uitgesloten zijn van een gemeentelijke bijdrage voor accommodatie zaken. 
Als de gemeenteraad de bedoeling heeft gehad dat dit beleid zou zijn, er is geen weldenkend mens 
meer die zich dat kan voorstellen, dan was dat wel ergens vastgelegd. Daarvan is niets gebleken. 
 
Het college is verkeerd geïnformeerd en heeft op basis van deze verkeerde informatie ten onrechte 
het verzoek om een geldelijke bijdrage afgewezen. 
Dat het beleid van de gemeente slechts gericht is op activiteiten en niet op accommodaties is, non-
ambtelijk gesproken, gelul in de ruimte. 
Niet alleen zijn accommodaties nu eenmaal een noodzakelijk kwaad voor sportbeoefening maar zijn 
er zelfs beleidsplannen voor accommodaties. BNRS richt zich inderdaad op activiteiten maar is 
slechts is 1 van de documenten, en in deze kwestie niet eens ter zake doende en slechts bedoeld als 
mist ter verhulling van wel ter zake doende argumenten. 
 
TC Rodhe doet terecht een beroep op de gemeente Venray om een financiële bijdrage. 
 
Wij verzoeken de commissie het verweerschrift van de gemeente Venray met het verzoek tot 
ongegrondverklaring te verwerpen. 
 
Bestuur Stichting Beheer Tennispark TC Rodhe 
Venray, 20 november 2018  
 
 
 
 
 


