
 
Aan de leden van de gemeenteraad gemeente Venray 
Commissie Leven in vergadering bijeen op 28 maart 2019. 
 
Inleiding 
Op 18 februari 2019 is u de B en W Adviesnota, zaaknummer 427048 met als onderwerp Beslissing 
op bezwaar subsidie inzake TC Rodhe aangeboden. 
De nota is u ter kennisname aangeboden. Wij verzoeken u de nota in uw raad te behandelen met het 
doel B en W te adviseren het onjuiste en onrechtvaardige besluit op het bezwaar te heroverwegen 
en de gevraagde subsidie alsnog toe te kennen. 
De grondslag voor dit verzoek wordt gevonden in eerlijkheid, billijkheid en het gelijkheidsbeginsel. 
 
Het verzoek wordt door ons voor de leden van TC Rodhe gedaan omdat het besluit op onjuiste, maar 
vooral misleidende gronden genomen is. 
We verwijten de behandelend ambtenaren ten minste grove nalatigheid in de samenvatting van het 
besluit van de commissie en de nadere argumenten waardoor het college van B en W geen juiste 
afweging heeft kunnen maken. 
Bovendien zijn de bijlagen -w.o. de pleitnota van TC Rodhe-behorende bij en een integraal 
ingevoegd onderdeel vormende van het verslag van de hoorzitting niet bij de Adviesnota aan het 
college ter beoordeling aangeboden. Voor een juiste oordeelvorming is dat gemis een tamelijk 
kwalijke zaak. 
 
Het geheel, waarbij de voorgeschiedenis in dit dossier meegewogen moet worden, maakt voor ons 
het vermoeden dat er opzet in het spel is. Opzet met de bedoeling een eenmaal ingenomen maar 
feitelijk niet te houden standpunt koste wat het kost te kunnen handhaven. Er wordt de schijn als 
ware het een wedstrijd opgeroepen waarbij de gemeente ten koste van elke redelijkheid en 
rechtvaardigheid het gelijk wil binnenhalen. 
Het speelt daarbij een rol dat daadwerkelijk alles, inclusief duimzuigerij en feitelijke onjuistheden 
(grove leugens) in de strijd is gegooid om een eerder ingenomen standpunt “Tennisverenigingen 
komen niet voor subsidie in aanmerken” te handhaven. 
 
Wij, burgers, moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid betrouwbaar en zorgvuldig is. 
Daarvan hebben de behandelende ambtenaren in dit dossier geen blijk gegeven. 
De wethouder valt ten minste onzorgvuldigheid te verwijten omdat zij erop gewezen is dat zij door 
haar ambtenaren verkeerd wordt geïnformeerd en zij zelfs daarna niet uit eigen beoordeling de 
fouten in de B en W Adviesnota heeft geconstateerd terwijl deze zelfs voor haar eenvoudig waren 
vast te stellen. Zij draagt de verantwoordelijkheid om ook zelf een oordeel over hetgeen gesteld 
wordt te vormen. 
 
Discrepantie Advies Commissie Bezwaarschriften en B en W Adviesnota. 
Volgens de B en W Adviesnota is het advies van de bezwaarcommissie: 
“Het advies luidt dat er op grond van het beleid van de gemeente Venray inderdaad geen subsidie 
verleend hoeft te worden”  
Dat is niet minder als een ongewenste en niet correctie wijze van Cherry picking met de bedoeling  
B en W en de bezwaarmakers zand in de ogen te strooien.  
Cherry picking is niet weggelegd voor een overheidsorgaan waarvan je een objectieve en correcte 
weergave mag verwachten. 



 
 
Het advies van de bezwaarcommissie luidt namelijk: 

- De commissie adviseert het bestreden besluit te heroverwegen met inachtneming van 
voorgaande. 

- Indien het college alsnog tot de conclusie komt dat de subsidie zou moeten worden verleend 
op grond van de accommodatienota dient het bestreden besluit te worden herroepen.  

- Indien dat niet het geval is, adviseert de commissie om het bestreden besluit, met een 
nadere motivering, in stand te laten. 
 

Er is door de commissie bezwaarschriften alle ruimte geboden om aan het bezwaar tegemoet te 
komen. Slecht het 3e gedeelte van het advies wordt in het advies beschreven en aangegrepen om 
onder de verstrekking uit te komen om vervolgens een bar slechte en leugenachtige motivering te 
geven. 
Gevraagd is om een nadere -uiteraard een betere op waarheid berustende- motivatie. 
Die wordt niet gegeven. Er wordt slechts herhaald hetgeen al in het verweerschrift van de gemeente 
is geschreven. 
 
Gelijkheidsbeginsel 
De verklaring dat geen beroep op het gelijkheidsbeginsel gedaan kan worden omdat de 
subsidieverstrekking aan TC Leunen in 2012 een fout zou zijn geweest is een farce. 
Deze stelling is pas opgekomen nadat TC Rodhe er o.a. op had gewezen dat de door de gemeente 
geponeerde stelling “Tennisverenigingen komen niet voor subsidie in aanmerking” niet te handhaven 
was op grond van het accommodatiebeleidsplan 2011 / 2015 en dat op basis van deze 
accommodatienota aan Leunen subsidie is toegekend. 
 
Er zat vervolgens niet anders meer op -er was geen ander redelijk argument meer- dan te verklaren 
dat deze toekenning fout was. Volstrekt belachelijk.  
 
Onder Argumenten wordt slechts aangegeven: “In de eerste plaats” vervolgens is er geen tweede 
plaats.??? 
Het geheel wordt opgehangen aan slechts een woordspelletje. Alsof de intentie en de strekking niet 
leidend moeten zijn. 
In de toekenning wordt gesproken over “bijdragen” i.p.v. subsidie. En voor “bijdragen”, zo luidt het 
verweer van de gemeente, is voor het college geen juridische basis. Daarom, althans zo is de absurde 
stelling, is de gehele toekenning van de subsidie aan TC Leunen fout, hartstikke fout, fouter kan niet.  
 
Het kan niet fouter en het moet fout geweest zijn omdat TC Rodhe anders terecht een beroep doet 
op en de accommodatienota en het gelijkheidsbeginsel i.v.m. de toekenning aan TC Leunen. 
 
Uit geraadpleegde woordenboeken blijkt bovendien dat de betekenis van “bijdrage” en “subsidie” 
hetzelfde/synoniem is. 
 
Subsidie (van het Latijn: subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van 
de overheid of een niet-commerciële organisatie 
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v. (-n), wat men geeft of bijdraagt. 
als trefwoord met bijbehorende synoniemen: 

bijdrage (zn): 

afdracht, contributie, premie, prijs, subsidie, tegemoetkoming, toelage 
 
 
Niet alleen aan TC Leunen is subsidie toegekend. 
Ook aan tennisvereniging Oirlo heeft de gemeente toestemming gegeven met gemeentemiddelen 
nieuwe tennisbanen te bouwen. 
Voor het gelijkheidsbeginsel wordt door de bezwaarcommissie niet uitsluitend tennisverenigingen als 
referentiekader opgegeven maar is ook een vergelijking met andere (buiten)sportverenigingen nodig. 
 
Bovendien zijn alle aanvragen voor subsidieverlening t.b.v. sportaccommodaties op dezelfde wijze 
vormgegeven en behandelend. Aanvragen dienden immers te voldoen aan de eisen die gesteld 
werden in de accommodatienota waarvoor o.a. door de gemeente Venray nota bene standaard 
intake formulieren I en II zijn ontwikkeld. 
 
Onderstaande aanvragen zijn en op dezelfde wijze aangevraagd beoordeeld en positief gehonoreerd. 
 
JBC Venray 80 (Bouledrome) 
Korfbalclubs.  Kunstgrasvelden.   Conform accommodatiebeleid 2/3 deel gemeente 
Judoclub Venray  Nieuw gebouw.    Conform accommodatiebeleid 2/3 deel gemeente 
Red Stars(tafeltennis) Nieuw gebouw    Conform accommodatiebeleid 2/3 deel gemeente 
SV Venray  Renovatie kleedgebouw  Conform accommodatiebeleid 2/3 deel gemeente 
MHCV (hockey)  Nieuw clubhuis    Conform accommodatiebeleid 2/3 deel gemeente 
MHCV (hockey)  Nieuw speelveld   Conform accommodatiebeleid 2/3 deel gemeente 
 
Bovenstaande lijst is niet volledig maar wel een representatief gedeelte van de aanvragen die in de 
loop der jaren gehonoreerd zijn op exact dezelfde wijze en gronden als de toekenning van de 
subsidie aan TC Leunen. 
Uit de beschikking van 4 oktober 2012 van B en W gemeente Venray, toekenning van de subsidie aan 
TC Leunen. 
 
“uw sportstichting middels het intakeformulier accommodatie I en II een aanvraag ingediend……” 
“Uw aanvraag is in april 2012 getoetst en beoordeeld conform de richtlijnen die zijn vastgelegd in de 
accommodatienota gemeente Venray 201/2015.” 
“Hieruit bleek dat alle filter 1 (toets inhoudelijke beleidsdoelen) en filter 2 (toets haalbaarheid 
accommodatievraagstuk) positief zijn. Ook is filter 3 positief beoordeeld.” 
“Uw aanvraag ……………… is akkoord. 
Toegekend wordt een bedrag van: Conform accommodatiebeleid 2/3 deel gemeente € ……………………” 
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Niet alleen is niet gebleken dat de toekenning fout is, niemand is/was daarvan verder op de hoogte 
of is daarvan verder op de hoogte gesteld. U, de raad, niet, de ontvanger van de subsidie niet, het 
hoofd van de afdeling noch de behandelend ambtenaar niet. Er is geen enkele (disciplinaire) 
maatregel genomen, noch is er binnen het gemeentehuis 1 snipper papier te vinden waarin van de 
foutmelding wordt gemaakt. 
De behandelende ambtenaren zijn zelfs door deze boude bewering naar onze mening in diskrediet 
gebracht.  
 
MHCV 
Het is tamelijk gênant dat de gemeente juist MHCV als voorbeeld opvoert waarom MHCV anders 
beoordeeld is. 
 

- B en W stelt: “de verstrekking aan MHCV geldt dat deze niet is gebaseerd op de 
accommodatienota” 
Onjuist. Zowel de aanvraag van de gemeentelijke bijdrage als de toekenning zijn volledig 
gebaseerd op de accommodatienota. Er wordt niet 1 keer maar veelvuldig naar deze nota 
verwezen. 
Het is juist dat het een raadsbesluit is. Maar dit raadsbesluit is juist gebaseerd op de 
accommodatienota. 
Filter 1 t/m 3 zijn volledig in het verzoek opgenomen. 
De toekenning voor het gebouw. 2/3 van het noodzakelijk gedeelte conform de 
accommodatienota. Wenselijk gedeelte niet. 
Voor het hockeyveld. 2/3 van het noodzakelijk gedeelte. 
 

- Dit heeft niets met de ”Kunstgrasnotitie” te maken. Die is opgesteld voor de transitie van 
natuurgras naar kunstgras van korfbalverenigingen en voetbalverenigingen. 
Hockey heeft al een lange traditie van het spelen op kunstgras. MHCV had al de beschikking 
over 2 door de gemeente Venray betaalde kunstgrasvelden. 

 
- B en W stelt: “…. besteed aan de renovatie van het clubhuis, dat eigendom was van de 

gemeente” 
Onjuist. Er is geen sprake van renovatie.  
Er is een compleet nieuw gebouw ontwikkeld en gezet. Het oude gebouw is gesloopt en was 
geen eigendom van de gemeente. 

 
- B en W stelt: “dit bedrag is besteed ……. Daarmee is dus een eigendom van de gemeente 

ontwikkeld” 
Onjuist. Het gebouw is van SMAV. (MHCV) en niet van de gemeente. Er is onlangs een recht 
van opstal verstrekt aan MHCV. Het staat bovendien in het besluit dat SMAV de 
opdrachtgever is en eigenaar wordt van het gebouw. 

  
In 1 alinea worden 4 essentiële feitelijke onjuistheden opgevoerd. Dit gaat zelfs de grove nalatigheid 
te boven, dat is willens en wetens de boel belazeren. 
 
 



Het is temeer gênant omdat in de begroting voor de bouw van het nieuwe hockey kantinegebouw 
forse bedragen zijn opgenomen voor installatiekosten met de bedoeling een energie neutraal en 
energie duurzaam gebouw op te leveren met o.a. een warmtepompinstallatie. 
Dat is er niet van gekomen. Er is een ouwerwetse gasgestookte C.V.-installatie geplaatst. 
Onbegrijpelijk dat een in 2018 door de gemeente nagenoeg geheel gefinancierd nieuw 
kantinegebouw opgeleverd wordt met een gasgestookte voorziening. 
 
Bovendien voldoet de kleedaccommodatie niet aan de door NOC/NSF, de Hockeybond en de 
Honkbalbond daaraan te stellen eisen. 
 
Onjuiste informatieverstrekking 
 

- Op 6 november 2018 zijn er door de raad (vragen D66) vragen gesteld. 
Deze zijn door de wethouder onvolledig en onjuist beantwoord. 
Zie bijgaande notitie. 

 
- Het CDA-smaldeel van het college van B & W spreekt met een gespleten tong 

 
Op 6 november 2018 heeft het CDA een motie ingediend: 
Overwegende dat 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. 
 
De motie is omarmd door de wethouder, maar kennelijk slechts in woorden en voor de 
bühne. 
De werkelijkheid is dat in de uitvoering zij alle mogelijkheden heeft om de subsidie toe te 
kennen. Zelfs de bezwaarcommissie adviseert het bestreden besluit te heroverwegen en als 
het college alsnog tot de conclusie komt dat de subsidie zou moeten worden verleend op 
grond van de accommodatienota dient het bestreden besluit te worden herroepen. 
 
 

Resumerend 
 
Het bestuur van TC Rodhe en de leden van TC Rodhe doen een klemmend beroep op de raad van de 
gemeente Venray om het college van B en W dringend te adviseren het onrechtvaardige besluit het 
bezwaar tegen de afwijzing van de subsidie af te wijzen te herzien en alsnog de subsidie aan TC 
Rodhe toe te kennen.  
 
 
 
Venray, 25 maart 2019 
 
Bestuur beheer Tennispark TC Rodhe 
Bestuur TC Rodhe 


