Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 23 januari 2020 gemeentehuis te
Papendrecht vanaf 20.00 uur tot 22.15 uur.
Aanwezig:
Jennie Vos, voorzitter
Chantal Richter, griffie PMV
Ardjan Boersma, Bert Grimmius, Niels van Heteren, Henk Mooij, Peter Stremler,
Stefan Suijker, Ad Tromp, Akkie Bokma, Yara van Engelen, Leonie Middelkoop en
Margré van Wijngaarden, (duo)raadsleden
Edwin Schreurs, secretaris VV Papendrecht
Dick Verschoor, penningmeester VV Papendrecht
Alexander de Rooy, secretaris VV Drechtstreek
Leo Quist, Cees van Dixhoorn, Nelly van Dijk, bezoekers
Chantal Richter, griffie
Jeanine van Prehn, notulist.

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering (de laatste voor haar als voorzitter van het PMV)
en heet eenieder van harte welkom, in het bijzonder de heren van de
voetbalverenigingen. Ook heet zij Nelly van Dijk, voormalig assistent-griffier waarmee
zij jaren mee heeft samen gewerkt, hartelijk welkom.
2.
Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststelling van het verslag van de vergadering van 21 november 2019.
Ad Tromp wenst de gedachtewisseling op pagina 4 aan te vullen met de opmerking
dat tijdens het fractievoorzittersoverleg van 2 december inzake de voortgang van het
PMV is geconcludeerd dat er tot op heden nog niets is veranderd aan de status van
het PMV. De voorzitter stelt voor deze tekst hierover toe te voegen aan het verslag.
De rest van het PMV is hiermee akkoord.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
5.
Voetbalverenigingen VV Drechtstreek en VV Papendrecht.
Deze bijeenkomst staat in het teken van voetbal. Beide verenigingen, VV
Drechtstreek en VV Papendrecht, delen hun visie en krijgen het woord over hun
ideeën voor de toekomst.
Presentatie VV Papendrecht
Edwin Schreurs verzorgt een toelichtende presentatie over VV Papendrecht, een
club met historie en toekomst. Hij spreekt over het ledenaantal, het aanbod
(jeugdafdeling, meisjes en vrouwenteams, seniorenteam, powervrouwen, G-voetbal,
voetbalschool en ouderensoos), de accommodatie (het asbestdak van de bühne), de
maatschappelijke betrokkenheid, de actieve werkgroep, de 5 voetbalvelden (waarvan
3 natuurgras en 2 hybride), het ontbreken van de trainingsfaciliteiten en het effect
daarvan en mogelijkheden voor 7 x 7 en walking voetbal. Verder noemt hij de
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mogelijkheid van een nieuw sportcluster. Men is hiervoor met Boules Amis, TTV
Papendrecht, Teakwando en Des’ 72 een samenwerkingsverband gestart en hebben
met hen een intentieverklaring getekend. Tot slot noemt hij de verwachtingen die
men heeft van de gemeente Papendrecht (meedenken, investeren in nieuwbouw en
kunstgras en betrekken en enthousiasmeren van andere sportclubs).
Ad Tromp vraagt hoeveel van de 800 leden actief zijn. Edwin Schreurs antwoordt dat
er 650 actieve leden zijn.
Ad Tromp vraagt hoever de ontwikkelingen met de gemeente zijn over de
ontwikkeling van een extra sportpark. Edwin Schreurs geeft aan dat een gesprek met
wethouders Janssen en Paans heeft plaatsgevonden, waarbij VV Papendrecht de
presentatie heeft vertoond en wensen heeft geuit. Verder is hierover nog niet
gesproken. De wethouders hebben dit ter kennisgeving aangenomen, de gemeente
is geïnformeerd.
Henk Mooij informeert naar het standpunt van het college en wat de gemeente te
bieden heeft. Edwin Scheurs zoekt samenwerking over de ontwikkeling op het
Slobbegors. Zij hebben destijds een brief gestuurd over de staat van de velden,
waarna de wethouder is komen kijken. Hij heeft hierbij ook gevraagd naar de visie
over de vereniging, waaruit de ideeën over de ontwikkeling van het Slobbegors zijn
ontstaan. Men begrijpt dat men zelf de kar moet trekken en met plannen moet
komen. Ondersteuning hierin door de gemeente zou men op prijs stellen.
Men heeft met de desbetreffende clubs rond de tafel gezeten, waarbij eenieder zijn
wensen heeft aangegeven. Momenteel zit men in de voorbereidingsfase, waarin de
ideeën/wensen worden uitgewerkt.
Dick Verschoor merkt op dat de accommodatie nog een aantal jaar meegaat, maar
dat men daarna voor de keuze staat: nieuwbouw of renovatie. Bereidwilligheid van
de gemeente om hierbij te helpen zou men zeer op prijs stellen.
Akkie Bokma vraagt of de gebouwen eigendom zijn. Dick Verschoor zegt dat men de
velden huurt en dat de gebouwen in eigendom zijn.
Akkie Bokma vraagt of de men de buiten of binnen handbalvelden van Des huurt.
Edwin Schreurs antwoordt dat het om de binnenvelden gaat. Voor het eventueel
nieuw te ontwikkelen sportcentrum gaat de voorkeur uit naar een gezamenlijke
kantine, bestuurskamer, etc. Uiteraard behouden alle verenigingen hun eigen
identiteit. De samenwerking maakt het interessant, ook voor ouders die kinderen op
diverse verenigingen hebben.
Bert Grimmius noemt het belang van de gemeente dat, zoals in de presentatie werd
aangegeven, door samenwerking van diverse verenigingen ruimtes vrijkomen waar
de gemeente wat mee kan. Hij geeft aan dat vandaag de routekaart verduurzaming
sport is getekend, die het verenigingen en gemeenten verplichting gebouwen te
verduurzamen. In dat kader is de gemeente verplicht iets met het asbestdak te doen.
Inzake het ledenaantal (momenteel 800 leden) -en de moeite er aan de onderkant
leden bij te krijgen- vraagt hij zich af hoe de vereniging, wanneer de ontwikkeling van
een sportcentrum niet doorgaat, financieel gezond kan blijven. Edwin Schreurs geeft
aan dat men stabiele jeugdteams heeft, maar dat een omni-vereniging (meerdere
verenigingen bij elkaar) meer perspectief biedt.
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Ad Tromp gaat ervan uit dat verenigingen zelfstandig blijven en deelnemen in dit
sportpark Slobbegors. Hij vraagt zich af of er voldoende ruimte zou zijn voor deze
verenigingen. Edwin Schreurs antwoordt dat alle verenigingen zelfstandig blijven en
dat er door het hoofdveld een kwartslag te draaien veel ruimte wordt gecreëerd. De
voetbalvereniging hoeft geen velden op te offeren voor de andere verenigingen.
Ad Tromp vraagt tot in hoeverre men draagkracht heeft. Dick Verschoor zegt dat er
draagkracht is, maar dat dit ook gecreëerd moet worden. Edwin Schreurs zegt dat de
intentie is uitgesproken om begin september een financieel beeld te hebben. Ad
Tromp ziet de vervolgontwikkelingen graag tegemoet. De voorzitter stelt voor dat
iedereen dit desgewenst mee kan nemen naar zijn/haar fractie.
Margré van Wijngaarden vindt het opvallend dat er veel over het (dure) kunstgrasveld
gesproken wordt. Veel mensen vinden het volgens haar niet fijn om op kunstgras te
voetballen. Ook de andere verenigingen hebben geen belang bij de kunstgrasvelden.
Edwin Schreur zegt dat senioren inderdaad niet graag op kunstgras spelen, de jeugd
echter wel. Kunstgras biedt wel altijd de mogelijkheid om te trainen. Ook in zomertijd
is dit veld beschikbaar (de rest is van juni t/m augustus in onderhoud). Dick
Verschoor zegt dat de hybridevelden in bespeelbaarheid tegenvallen, een
kunstgrasveld zou een uitkomst zijn.
Margré van Wijngarden ziet een gezamenlijk gedeelde kantine niet voor zich, bij een
eigen club hoort een eigen clubgevoel en eigen kantine. Edwin Schreurs zegt dat er
qua exploitatie geen probleem hoeft te zijn, de indeling daarvan moet nog wel
besproken worden.
Margré van Wijngaarden vraagt of men de presentatie toegestuurd kan krijgen.
Chantal Richter deelt de presentatie op de raadswebsite, bij de stukken van het
PMV.
Ad Tromp vraagt hoe men (m.b.t. het kunstgrasveld) op korte termijn door de
gemeente geholpen gaat worden. Edwin Schreurs geeft aan dat de wethouder in een
gesprek heeft aangegeven dat budget een probleem is. Het gaat voorlopig niet
gebeuren.
Bert Grimmius vraagt hoe men de voortgang ziet en of men na september (als het
financiële plaatje duidelijk is) teruggaat naar de wethouder. Edwin Schreurs
antwoordt dat men hier nog niet over heeft nagedacht. Misschien gaat men zelf voor
financiering zorgen. Dick Verschoor merkt op dat men, wanneer men het budget
d.m.v. crowdfunding kan realiseren, bij de gemeente terug zal komen om
toestemming voor de bouw te vragen.
De voorzitter dankt hen voor hun inbreng en wenst hen succes toe.
Presentatie VV Drechtstreek
Alexander de Rooy verzorgt een presentatie over VV Drechtstreek. Hij spreekt over
het verleden (opgericht in 1946 als bedrijvenvoetbal vv Aviolanda) en het heden, het
aantal leden (812 actieve leden, waarvan 236 senioren en 576 jeugdleden), de
accommodatie en de 4 voetbalvelden. Verder noemt hij de ambitie en missie
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(prestatie, recreatie, sfeer en gezelligheid), de 150 vrijwilligers, samenwerking met
scholen en andere verenigingen. VV Drechtstreek is als vereniging financieel
gezond. De uitdaging is de groeiende behoefte aan recreatie te kunnen blijven
faciliteren. Voorts spreekt hij over de ledengroei en behoefte tot ontwikkeling. Men
kan niet voldoen aan de toename van de maatschappelijke rol i.v.m. de
onmogelijkheid dit te faciliteren i.v.m. d veld- en kleedkamer capaciteit. Door dit tekort
is de samenwerking met PKC ontstaan, VV Drechtstreek maakt in de wintermaanden
gebruik van hun kunstgrasveld (de PKC teams trainen dan in de zaal). Voor de
doorontwikkeling van de vereniging zijn meer (kunstgras)velden en kleedruimten
nodig, verduurzaming van de vereniging en een breder aanbod aan sportactiviteiten.
Tenslotte noemt hij een eventuele samenwerking met de VO-scholen.
De presentatie wordt gevolgd door de volgende vragen en antwoorden:
Ardjan Boersma vraagt zich af of er bij de gemeente sportbeleid ligt waar men zich
op kan baseren. Het laatste beleidsplan was tot 2016.
Ardjan Boersma vraagt naar de contacten tussen de verenigingen. Alexander de
Rooy en Edwin Schreurs zeggen dat de samenwerking er is, bv. met het
schoolvoetbal, men kent elkaars problematiek en is met elkaar in gesprek. Men
schuwt de samenwerking niet (bv. het 7 x 7 voetbal en gecombineerd jeugdteams),
wel heeft men duidelijk een eigen cultuur en eigen oplossingen voor de problematiek.
Margré van Wijngaarden merkt op dat de accommodaties overdag ongebruikt zijn en
vraagt in hoeverre de samenwerking uitgebreid kan worden en of
voetbalverenigingen samengevoegd kunnen worden om dit probleem te
ondervangen. Alexander de Rooy zegt dat alle verenigingen de faciliteiten op
dezelfde momenten gebruiken en het zou daarom niet voordelig zou zijn deze samen
te voegen. Dick Verschoor zegt dat men dan zou moeten zoeken naar een grotere
accommodatie.
Stefan Suijker informeert naar de kosten voor veldverlichting. Alexander de Rooy
geeft aan dat de Ledverlichting € 65.000, - kost. Vervanging van het WeTra-veld naar
kunstgrasveld zou € 365.000, - kosten.
Niels van Heteren vraagt of voetballers andere kunstgrasvelden nodig hebben dan
korfballers. Alexander de Rooy geeft aan dat het mogelijk zou moeten zijn om
hetzelfde type kunstgrasveld te gebruiken (er wordt immers ook korfbal gespeeld op
een natuurgrasveld).
Ad Tromp ziet bij VV Drechtstreek een ander probleem dan bij VV Papendrecht. Hij
vraagt of de indeling van de velden en de inrichting van de andere ruimten
(hondenuitlaatveld, de Wok) bij VV Drechtstreek ook niet anders kan worden gedaan.
Het is niet de bedoeling dat het Oostpolderpark wordt opgeofferd. Alexander de Rooy
geeft aan dat zij hierover hebben nagedacht, het hondenuitlaatveld is hiervoor
misschien een optie en staat open om alle uitbreidingsmogelijkheden te bespreken.
Bert Grimmius vraagt of de optie voor de uitbreiding bekend is bij de gemeente.
Alexander de Rooy bevestigt dit, ook hier heeft men aangegeven dat de
meerjarenbegroting voor 2020 al is vastgesteld. Het moet ingepast worden in de
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begroting. Men heeft geen ja en geen nee gehoord, ook geen omarming van de
plannen en ideeën.
Leo Quist hoort goede plannen en vraagt of er een werkgroep is die een concept
gaat opzetten. Edwin Schreurs (VV Papendrecht) zegt dat de plannen momenteel
verder worden uitgewerkt; Alexander de Rooy geeft aan dat er gesprekken zijn met
de wethouder en beleidsambtenaar.
Akkie Bokma hoort over wachtlijsten en Sliedrechtse kinderen die naar Papendrecht
komen. Zij vraagt hoe men hier mee omgaat. Alexander de Rooy antwoordt dat men
niet differentieert tussen inwoners van Papendrecht en Sliedrecht. Dit gebeurt wel op
basis van geboortejaar, per jaar is er een aannamebeleid om de balans te bewaken
tussen pupillen en juniorenteams. Er is geen harde ledenstop, men heeft behoefte
aan nieuwe pupillenjeugd om vergrijzing tegen te gaan (met alle problemen van dien,
bv. belastbaarheid van de velden en huisvesting).
Akkie Bokma vraagt naar de connecties met de ijsclub i.v.m. de (ongebruikte)
kleedruimtes. Alexander de Rooy vindt dit een interessante optie.
Akkie Bokma vraagt of het vanuit de gemeente een verplichting is dat het
kunstgrasveld openbaar moet blijven. Alexander de Rooy denkt dat de aanleg van
het kunstgrasveld initieel een bijkomend voordeel had dat jeugd uit omgeving hier
gebruik van kan maken buiten de wedstrijd/training om. Bij het tweede kunstgrasveld
is deze noodzaak er minder.
De voorzitter dankt de heren hartelijk voor hun inbreng, wenst hun succes en
overhandigt hen een klein presentje.
6.
Maatschappelijke betrokkenheid/signalen uit de samenleving.
Ad Tromp geeft aan dat PMV leden/raadsleden vaak door inwoners met
vragen/klachten worden benaderd en vindt het belangrijk dat het meldpunt op de
website meer kenbaar wordt gemaakt. Het is belangrijk dat men hiernaar kan
doorverwijzen.
Er wordt gereflecteerd op de gehouden presentaties door de voetbalverenigingen.
Een ieder neemt de opgehaalde informatie mee naar de fractie. Wellicht is er ook
nog een mogelijkheid om dit raad breed terug te laten komen, bijv. in een
beeldvormende sessie (via de agendacommissie aan te dragen).
7.
Inventarisatie afgelegde bezoeken.
Er zijn geen bezoeken afgelegd.
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8.
Inventarisatie nieuw af te leggen bezoeken.
Er worden geen nieuwe bezoeken gepland. De volgende vergadering is op 28 mei,
ideeën hiervoor kunnen aan Chantal gestuurd worden.
In verband met het vertrek van de huidige voorzitter wordt er voorgesteld dat Henk
Mooij, de huidige plaatsvervangend voorzitter, in het vervolg voorzitter zal zijn. Henk
Mooij geeft aan dat hij ook bereid is deze plek aan een ander af te staan. Het PMV
gaat akkoord met zijn voorzitterschap.
9.
Rondvraag.
Margré Van Wijngaarden complimenteert en dankt de voorzitter voor haar
enthousiasme en inzet voor het PMV over de laatste 10 jaar. Alle aanwezigen
stemmen hiermee in en verschillende deelnemers aan de vergadering geven hieraan
ook uiting in eigen bewoordingen. Henk Mooij richt namens het PMV een woord van
dank tot de voorzitter. Ze ontvangt een mooi boeket bloemen. Tot slot blikt Jennie
Vos kort terug op haar tijd in het PMV.
10.
Sluiting.
De voorzitter sluit de avond om 22.15 uur en dankt eenieder voor hun inbreng. De
volgende vergadering is op 28 mei.
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