Valkenswaardse Sportraad zegt het convenant met het College op.

Valkenswaard- De Valkenswaardse
Sportraad heeft de gesprekken met
de wethouder van sportzaken
opgeschort en daarbij ook
het
convenant wat tussen de Sportraad en
het College was gesloten terug
gegeven. Voor de reden moet men
terug naar het jaar 2008 toen de
sportraad
Valkenswaard
werd
opgericht. De vele sportverenigingen
in
Valkenswaard
zagen
een
bundeling van krachten als een
gemeenschappelijk voordeel om
samen na de gemeente toe een
belangrijke inspraak te verkrijgen in
het sportbeleid van de gemeente. Al
vanaf de oprichting zijn het steeds
zware onderhandelingen geweest
tussen de wethouders van sportzaken
en het bestuur van de sportraad.
Onderwerpen
zoals:
Parkmanagement,
Subsidiebeleid,
accommodatiebeleid , tarievenbeleid
en sportbeleid komen of kwamen
niet of nauwelijks van de grond.
Door het aannemen van een
combifunctionaris voor sportzaken
die zowel in dienst is van de
gemeente alsmede de sportraad
heeft binnen de verenigingen
kwaadbloed
gezet
omdat
de
aangesloten verenigingen contributie
betalen om het salaris te bekostigen
van
deze
combifunctionaris.
Aangesloten verenigingen kunnen
dan kosteloos gebruik maken van zijn
diensten, maar ook niet aangesloten
verenigingen
kunnen
hiervan
profiteren omdat hij ook in dienst is
van de gemeente en de overheid een
dienst verlenende instantie is.

Door deze constructie ontstaat er een
kromme situatie.
Aansluitend daarbij de moeilijke
onderhandelingen met de gemeente
hebben
vele
sportverenigingen
besloten hun lidmaatschap van de
sportraad op te zeggen. De conclusie
was of je nu verenigd bent in een
sportraad of niet, het maakt in deze
gemeente niets uit want het college
bepaalt toch alles. De sportraad heeft
vanwege de scheve situatie en het
ongenoegen van de aangesloten
verenigingen een rapport geschreven
met als onderwerp "sportraad nieuwe
stijl" dit rapport is
in 2015
aangeboden aan de wethouder van
sportzaken. Met dit rapport is een
jaar na datum door het college niets
gedaan en is in een lade terecht
gekomen. Dit is mede de reden voor
het teruggeven van het convenant aan
het college. De ervaringen van de
sportraad met het college is in een
ALV
besproken
met
de
sportverenigingen.
De verenigingen hebben besloten om
de handdoek in de ring te gooien en
dit in een brief mede te delen aan het
college en de gemeenteraad. In deze
brief wordt de vraag gesteld of het
college de sport en met name
sportminnend Valkenswaard met ca
11000 sporters georganiseerd of
ongeorganiseerd nog wel serieus
neemt.

