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Aanleiding  
Begin april hebben de voorzitters van de 3 Ridderkerkse korfbalverenigingen een 
brief geschreven aan het nieuwe college en de nieuwe raad. In die brief vroegen zij 
om steun bij hun streven om te fuseren en te komen tot 1 grote Ridderkerkse 
korfbalvereniging. 
In de raadsvergadering van 27 mei jl is gevraagd het antwoord op die brief te laten 
voorzien van een pre-advies van B&W, waarna de raad erover kan debatteren. Nu is 
er in week 34  een brief uitgegaan waarin namens de gemeente een heel aantal 
inhoudelijke zaken over het fusieproces worden beschreven, zonder dat dit proces 
met de gemeenteraad is besproken. Hierover zijn in de raadsvergadering van 2 
september jl. mondelinge vragen gesteld, waarbij is afgesproken hierover in de 
eerstkomende commissievergadering verder te spreken. Het college heeft toegezegd 
in ieder geval met een timetable te komen. 
 

Omschrijving 

De fusie van de korfbalvereniging verloopt voortvarend. Besturen en leden zijn er al een tijd 

mee bezig en het voornemen is in 2011 te fuseren. Naast Sport en Welzijn is de gemeente 

een partij die m.n. over de randvoorwaarden wat te zeggen heeft. 

Met die fusie hangen immers veel vragen samen, zoals: 

 Welke rol wil de gemeente spelen t.a.v. deze fusie? Wat vraagt de fusie van de 

gemeente? 

 Kan die ene vereniging op 1 locatie komen? 

 Wat gebeurt er met de vrijgekomen locaties en accomodaties? 

 Heeft de nieuwe vereniging kans op een nieuwe accommodatie? 

 Wat gebeurt er met RVVH? Hebben zij voor de komende jaren voldoende velden? 

 Wat gebeurt er met de voetbal Bolnes? Hoe staat het met hun ruimtebehoefte? 

 Hoe kunnen de sportverenigingen en de fusieplannen geen / zo min mogelijk last hebben 

van de bestuurlijke discussie(s) rond de TramPlus? 

 

Doel bespreking 

Inzicht in het proces, antwoord op bovengenoemde vragen en inzicht in de rol van de raad 

(en op welk moment is de raad aan zet)?  

 
 


